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пунктах Західного регіону, пропонували системи пожежогасіння для 

об’єктів енергетичної галузі, аналізували потенційні небезпеки та 

джерела забруднення довкілля підприємствами виробництва дріжджів, 
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ПІДСЕКЦІЯ 

кафедри екології та збалансованого природокористування 

 

Н.Богач 

Науковий керівник – д.т.н., проф. М.С.Мальований 

 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ РІЗНИХ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ 

ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ 
 

Для оцінки впливу різних негативних факторів військової діяльності на 

навколишнє середовище використовується матричний метод експертної 

оцінки, ускладнений точковою оцінкою. У матричному методі експертної 

оцінки матриця класифікує компоненти середовища, порівнюючи його з 

типами впливу. Якщо конкретний процес спричинив зміну певного 

компонента середовища, тоді відповідна комірка в матриці позначається 
оцінкою, тим самим фіксуючи взаємодію. Матричний аналіз був 

проведений на основі аналізу вітчизняних та зарубіжних джерел. При 

експертній оцінці матричних методів використовували бали від 1 до 5 балів. 

Згідно із результатами аналізу, у більшості випадків військові події 

призводять до утворення пожеж, вибухових воронок, руйнування/аварій на 

промислових об’єктах та комунальних мережах, руйнування аграрної 

системи та агрофітоценозів, а також до забруднення ґрунту. Згідно з 

матричним аналізом, загальний вплив військових операцій на навколишнє 

середовище становить – 4,1, що відповідає «сильно негативному» впливу. 

найбільшою мірою це виражається в руйнуванні та деградації ґрунтового 

покриву оцінка – 4,6, загибелі тварин і рослин – 4,9, забрудненні 
поверхневих та підземних вод 4,33 відповідно. 

Аналіз іноземних та вітчизняних джерел з проблематики впливу 

бойових дій на навколишнє середовище дозволяє виділити такі екологічні 

наслідки збройної агресії: забруднення підземних вод та водойм; 

підтоплення площ і просідання ґрунту; лісові та степові пожежі; 

забруднення атмосферного повітря; знищення і псування 

об’єктів природно-заповідного фонду; виведення з ладу значних масивів 

виораного поля; зміна біогеохімічного балансу територій; руйнування 

гідротехнічних, електричних та газових споруд; винищення флори і фауни. 

Всебічний моніторинг довкілля в «гарячих точках» планети з 

залученням міжнародних організацій дозволяє збільшити інформативність 

щодо сучасного стану екосистем на територіях де відбуваються бойові дії, 
та на окупованих територіях. 
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О.Котис 

Науковий керівник – д.т.н., проф. М.С.Мальований 

 

ПЕРСПЕКТИВИ КОМПОСТУВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ ІЗ 

ОРГАНІЧНИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА ОСАДІВ СТІЧНИХ 

ВОД ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОСТУ В ЦІЛЯХ 

РЕКУЛЬТИВАЦІЇ 
 
На сьогоднішній день неконтрольоване утворення та накопичення 

твердих побутових відходів (ТПВ) та відсутність дієвих механізмів їх 

утилізації є однією із глобальних екологічних проблем, яка потребує 

вирішення. Накопичуючись в місцях тимчасового зберігання (полігони 

ТПВ) та в місцях несанкціонованого зберігання (сміттєзвалища) ці відходи 

негативно впливають на стан навколишнього середовища (забруднення 

ґрунтів та підземних вод важкими металами, виділення парникових газів, 

можливість самозагорання внаслідок розкладу органічних відходів, 

виділення під звалища значних територій) та на здоров'я людей. Особливу 

увагу привертають органовмісні відходи, які складають приблизно 40 % 

ТПВ. До таких відходів належать: органічний компонент твердих 

побутових відходів, осади стічних вод (ОСВ), відходи від видобутку вугілля 
та виробництва біогазу (відпрацьована біомаса). Тому вилучення цієї 

частини відходів із місць складування суттєво зменшить екологічне 

навантаження на фактично діючі та потенційно заплановані полігони ТПВ.  

Перспективним та ефективним напрямом утилізації органічних відходів 

є застосування біотехнологічних методів утилізації із отриманням корисних 

продуктів – компосту та біогазу. У зв’язку з цим органічні відходи 

розглядаються, як потенційні ресурси, які можна використовувати для 

забезпечення хімічними та поживними речовинами та паливом, які 

необхідні людству. Тому таке поводження з відходами є раціональним та 

ресурсоекономним, що стає важливим для стійкої економіки, збереження 

екосистеми, а також для зменшення залежності від кінцевих природних 

ресурсів. Біотехнологічні процеси, з точки зору екологічної доцільності, не 

мають конкурентів, оскільки є природними, легко піддаються контролю, 

мало залежать від погодних умов, не вимагають великих земельних ділянок, 

найменше забруднюють навколишнє середовище відходами і побічними 

продуктами, які часто неможливо прогнозувати при розробленні 

природоохоронних технологій у випадку застосування хімічних, фізичних 

або фізико – хімічних заходів. 
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Р.Завацький 

Науковий керівник – д.т.н., проф. Я.М.Гумницький 

 

ПЕРСПЕКТИВИ УТИЛІЗАЦІЇ СІРКОВМІСНИХ ВІДХОДІВ 

ВИКОРИСТАННЯМ ЇХ ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

СІРКОАСФАЛЬТУ 
 

Процес застосування сірки у складі асфальту досліджувався рядом 

вітчизняних та зарубіжних вчених, служив об’єктом уваги ряду науково-
дослідних інститутів, практичне застосування сіркоасфальтів 

досліджувалось рядом будівельних фірм. В результаті досліджень 

встановлено, що сіркобітумне в’яжуче та суміші на його основі мають 

значно вищі показники фізико-механічних та реологічних властивостей у 

зрівнянні з звичайними бітумами та асфальтобетоном. Дослідження 

показали доцільність такої заміни не тільки з точки зору економії 

дефіцитного бітуму, але і енергоресурсів за рахунок зниження 

температури приготування та укладки матеріалів з сіркою. Використання 

сіркобітумів приводить до економії засобів приблизно на 60% у зрівнянні 

з асфальтовим бетоном через доступність дешевої сірки, як побічного 

продукту нафти. Відпрацьований сіркоасфальт може бути переробленим 

методом первинного дроблення з наступним гарячим змішанням чи 
мощенням. Дослідження екологічних аспектів показали, що хоч 

температура переробки на деяких операціях перевищувала 220оС, 

виділення сірчаних газів не перевищували гранично допустимих 

концентрацій. 

Сірка в сірко бітумних композиціях виступає в трьох видах: хімічно 

зв’язана; розчинена в органічному в’яжучому; нерозчинена, наповнювач 

бітуму. 

Природно, що в кожному виді сіркоорганічне зв’язуючи має різні 

властивості. В хімічну взаємодію з бітумом (чи іншим органічним 

зв’язуючи) вступає незначна (5–7 %, деколи до 10% по масі бітуму) 

кількість сірки. Саме ця кількість сірки є, як правило, найбільш 
ефективним модифікатором органічного, значно покращуючи 

термостабільність сіркоорганічних в’яжучих та їх сумішей та збільшуючи 

адгезійні властивості в’яжучого. 

Аналіз науково-технічної інформації в області виробництва та 

використання сірко асфальту дозволяє стверджувати про високий 

технічний рівень розробки, а отже про перспективність застосування 

сіркобітуму в дорожньому будівництві. 
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А. Максимюк 

Науковий керівник – к.т.н., доц. К.І. Петрушка 

 

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ НАСЛІДІВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

На теперішній час, у стані війни в Україні неможливо повністю 

оцінити вплив військових дій на довкілля через брак точної 

інформації, яка постійно оновлюється. Основні причини в цьому дві: 
Насамперед, збирати ці дані небезпечно для фахівців, оскільки 

тривають активні бойові дії; по-друге, не вся інформація може бути 

озвучена публічно з тактичною метою. 

Проте точно зрозуміло: чим довше триває війна, тим більше шкоди 

вона завдасть довкіллю, і тим більше наслідків ми матимемо в 

майбутньому. Це підтвердилося, хоч і в меншому масштабі, на початку 

цієї війни, 8 років тому, коли росія загарбала Крим і частини 

Донеччини та Луганщини. Як безпосередньо бойові дії, так і дії 

окупаційної адміністрації вплинули на природу цих регіонів. За тим, 

як саме – можна спробувати спрогнозувати наслідки теперішнього 

повномасштабного вторгнення. 

За 1 місяць війни, за даними ООН, 3,5 млн українців покинули 
країну, ще близько 11–12 млн переселилися в інші області. Але 

агресор зруйнував не тільки людські життя, а й руйнує навколишнє 

середовище, наслідки чого українці та українки відчуватимуть на собі 

не один рік.  

Вже більше сотні – стільки злочинів проти довкілля від російської 

агресії зібрали працівники ГО "Екодія" з відкритих джерел за перший 

місяць масштабної війни.  

Це несе нові екологічні ризики, які також можуть збільшити 

кількість людських жертв війни у майбутньому.  

Злочини проти довкілля теж є частиною воєнних злочинів. Згідно з 

Женевською конвенцією, "заборонено застосовувати методи або 
засоби ведення воєнних дій, які мають на меті завдати або, як можна 

очікувати, завдадуть широкої, довгочасної і серйозної шкоди 

природному середовищу". 

З перших днів були зафіксовані обстріли та бомбардування 

промислових та енергетичних об'єктів, підпали лісів, підриви 

нафтобаз, забруднення Чорного та Азовського морів (в першу чергу 

через затоплення суден).  
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Пряме потрапляння снарядів та забруднення обгорілою військовою 

технікою повністю руйнує екосистему. Усі набої, які розриваються, 

горіння неметалевих деталей військової техніки забруднюють ґрунти 

та воду важкими металами і токсичними елементами. Не говорячи вже 

про тони металобрухту, які розкидані по лісопосадках. Під час 

детонації ракет та артилерійських снарядів утворюється низка 

хімічних сполук: чадний газ (CO), вуглекислий газ (CO2), водяна пара 

(H2O), бурий газ (NO), закис азоту (N2O), діоксид азоту (NO2), 

формальдегід (CH2О), пари ціанистої кислоти (HCN), азот (N2), а 
також велика кількість токсичної органіки, окислюються навколишні 

ґрунти, деревина, дернина, конструкції. 

Під час вибуху всі речовини проходять повне окиснення, а 

продукти хімічної реакції вивільняються в атмосферу. Основні з них – 

вуглекислий газ і водяна пара – не є токсичними, а шкідливі в 

контексті зміни клімату, оскільки обидва є парниковими газами. В 

атмосфері оксиди сірки та азоту можуть спричинити кислотні дощі, які 

змінюють рН ґрунту та викликають опіки рослин, до яких особливо 

чутливі хвойні. Кислотні дощі мають негативний вплив і на організм 

людини, інших ссавців та птахів, впливаючи на стан слизових тканин 

та органів дихання. 

Металеві уламки снарядів, що потрапляють у довкілля, також не є 
безпечними та цілковито інертними. Чавун із домішками сталі є 

найбільш поширеним матеріалом для виробництва оболонки 

боєприпасів та містить у своєму складі не тільки стандартні залізо та 

вуглець, а й сірку та мідь. Ці речовини потрапляють до ґрунту і 

можуть мігрувати до ґрунтових вод і в результаті потрапляти до 

харчових ланцюгів, впливаючи і на тварин, і на людей. 

У менших масштабах (але з більшою різноманітністю впливів) 

джерелом забруднення є також згорілі танки, транспортні засоби, збиті 

літаки та інші залишки бойових дій. При горінні техніки, мастила, 

дизелю і бензину також забруднюється повітря.  

Із усіх видів людської діяльності війна найгірше впливає на 
довкілля: з одного боку військові дії негативно позначаються на 

навколишньому середовищі, а з іншого – ресурси, що йдуть на війну, 

могли б витрачатися на збереження довкілля або на ресурсоефективні 

технології. Тому за умов відкритих бойових дій слід розрізняти прямі і 

непрямі впливи, а також втрачені можливості. 
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М. Старосілець 

Науковий керівник – д.т.н., проф. В.В. Дячок 

 

СУЧАСНІ БІОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ДОВКІЛЛЯ 

 

Нещодавно науковцями вперше розроблено математичне рівняння 

опису впливу людської діяльності на Землю. На основі нього  
дослідниками з Australian National University встановлено, що люди 

провокують зміну клімату в 170 разів швидше за природні чинники. 

Протягом останніх 4,5 млрд. років астрономічні та геофізичні фактори 

були головними "винуватцями" зміни клімату. Однак останні 60 років 

показали, що людська діяльність "призвела до неймовірно швидких 

темпів зміни біогенних процесів системи Землі" і започаткувала період 

Антропоцену [1]. 

Наукова спільнота наполеглево стверджує, що відходи сучасних 

виробництв становлять серйозну загрозу цивілізації, а від так 

потребують утилізації.   

Технології утилізації мають бути близькими до тих, що протікають 

у природніх умовах – біосфері. Відомо, що природному середовищу 
притаманна циклічність процесів. Запозичення такої здатності 

біосфери має стати основою процесів, які пов’язані з  рециклізацією і 

знешкодженням забрудників.   

Напрямок в екології, що передбачає використання живих 

організмів для знешкодження антропогенних забрудників називається 

біологічним очищенням. Біологічне очищення базується на здатності 

мікроорганізмів руйнувати і перетворювати забрудники, включаючи їх 

у схеми метаболізму. До біологічного очищення газових викидів від 

діоксиду карбону  можна віднести фотосинтез.  

Фотосинтез – унікальний у фізико-хімічному відношенні процес, 

який збільшує вільну енергію біосфери за рахунок зовнішнього 
джерела – Сонця та забезпечує існування як автотрофів, так і 

гетеротрофних організмів, у тому числі й людину. Зараз важко, а то і 

зовсім неможливо знайти будь-які природні явища, які не поєднані з 

фотосинтезом. Фотосинтез сприяє зменшенню діоксиду карбону. 

Мікроводорості, як і інші зелені рослини потребують діоксид карбону 

для приросту біомаси. На відміну від наземних рослин вони ростуть у 

7-10 разів швидше та відповідно «вбивають» більше діоксиду карбону 
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та володіють здатністю адаптуватися у край несприятливих умовах [7, 

8]. Такі властивості мікроводоростей є об’єктивною умовою 

розроблення та впровадження у практику технологічних процесів 

очищення промислових газових викидів від діоксиду карбону. Хімізм 

даного процесу зображається реакцією:  

nCO2 + mH2O + сонячна енергія  → Cn(H2O)m + nO2.        (1) 

Основною умовою фотосинтезу є присутність молекул діоксиду 

карбону, продукту спалювання твердого, рідкого чи газоподібного 

палива. Проте у таких продуктах спалювання, завжди містяться й інші 
оксиди, зокрема діоксид сульфуру. Присутність діоксид сульфуру у 

продуктах спалювання, промислових газових викидах, зумовлена 

присутністю сполук сірки у природніх покладах палива. За своєю 

будовою молекули діоксиду сульфуру та діоксиду карбону подібні, а 

тому, слід припустити, що на етапі транспортування СО2 у внутрішній 

об’єм клітини мікроводорості, за тим самим механізмом потрапляє і 

SO2. Потрапивши у внутрішній об’єм клітини мікроводорості, 

молекули SO2 блокують процес фотосинтезу. Відтак, існує 

необхідність дослідження процесу очищення промислових газових 

викидів за участі хлорофілсинтезуючих мікроводоростей за умови 

присутності SO2, що адекватно вивченню впливу діоксиду сульфуру на 

процес фотосинтезу [2, 4]. 
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С. Крохіна 

Науковий керівник - к.с.г.н, доц. Тимчук І. С. 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ 

 

Вугілля – один з основних енергоносіїв у світі. Проте його 

видобуток не проходить безслідно. Аналіз впливу видобутку вугілля 

на навколишнє середовище було проведено на основі досвіду двох 
сусідніх країн – України та Польщі. Для обох країн вугілля складає 

значний відсоток енергетичної промисловості, проте ціна, яку ми 

платимо за це досить висока – викиди в атмосферу при спаленні 

вугілля, створення великої кількості твердих відходів, які 

забруднюють ґрунт, утворення підземних пустот, деформація земель, 

забруднення підземних вод та відкритих водойм, акустичне 

забруднення та зниження рекреаційної цінності території. Всі ці речі 

призводять до погіршення екологічного стану та знищення екосистем. 

Також викиди після спалення вугілля негативно впливають на здоров’я 

мешканців прилеглих територій та населених пунктів.  

В Україні вугілля залягає у пластах глибиною більше тисячі метрів, 

тому видобуток здійснюється підземним шляхом. Найбільші поклади 
зосереджені на Сході України. Після багаторічного видобутку у 

регіоні спостерігаються суттєві проблеми, одна з найбільших – це 

тління териконів. Гори твердих відходів від видобутку вугілля, що 

складаються переважно із пустої породи, самозаймаються через 

великий вміст сірки, поволі горять та створюють викиди (переважно 

сірководень, аміак, сірка та окис азоту), що завдають шкоди людям та 

вносять свій вклад у зміну клімату. У розвинених країнах такі відходи 

засипають у пустоти, утворені після видобутку, проте для України це 

наразі занадто дорого. Єдиний спосіб зупинити таке явище – це 

рекультивація земель після закриття шахт: нанесення родючого шару, 

озеленення, створення санітарно-захисної зони.  
В Польщі вугілля в найбільших родовищах добувається відкритим 

способом. Територіально шахти знаходяться здебільшого у 

центральній та західній Польщі, проте також здійснюється видобуток 

неподалік від кордону з Чехією, з приводу чого остання зверталась до 

ЄС із вимогою змусити Польщу припинити видобуток через вплив на 

навколишнє середовище та водні ресурси Чехії. Видобуток вугілля 

відкритим способом впливає на гідрогеологічні умови. Осушення 
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шахтних вод призводить до осушення ґрунту, що в свою чергу веде до 

зниження родючості земель. Осушення може набути таких масштабів, 

що у навколишніх фермах зникає вода у колодязях, тому при осушенні 

прокладають нові водогони, які беруть до уваги новий рельєф. На 

відміну від України, у Польщі великі корпорації вкладають гроші в 

оцінку впливу гірничої промисловості на навколишнє середовище. 

Питання рекультивації, очищення за захист підземних вод постають 

одразу, на етапі підготовки до відкриття родовища. 

 

О. Гнатюк 

Науковий керівник д.т.н., проф. Сабадаш В.В. 

 

ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

ВОДОКОРИСТУВАННЯ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

 

Метою статті є дослідження актуальних геоекологічних проблем 

об’єднаних територіальних громад України. У контексті сталого 

розвитку першочерговими питаннями для вирішення для 38% громад 

Тернопільської області є питання екологічного характеру, 

економічного – для 34% громад, соціального – для 28% громад. 

Визначено вплив промислових відходів і викидів підприємств на 
хімічний склад води, зокрема вміст у ній фосфат-іонів та основні 

фізико-хімічні показники води (розчинений кисень, водневий показник 

і температура води). Проведено аналіз основних проблем розвитку 

водного господарства, зокрема невідповідність європейським 

стандартам, моральний та фізичний знос, відсутність ефективних 

систем планування, моніторингу та моніторингу водних ресурсів. 

Контроль за використанням водних ресурсів, показав, що ці проблеми 

є насамперед результатом недосконалості системи громадського 

водопостачання. Розроблено модель оцінки рівня багатоцільового 

використання та охорони вод із застосуванням засобів економіко-

математичного моделювання – теорії нечітких множин. Факторами цієї 
моделі є рівень вдосконалення виробництва, дотримання технологічної 

дисципліни; рівень середнього вмісту концентрації фосфатів і фізико-

хімічні показники води; повна утилізація побутових, 

сільськогосподарських і промислових відходів; нормування 

водопостачання та водовідведення, нормування гранично допустимих 

концентрацій різних речовин у водах питного, рибогосподарського та 

іншого призначення; нульовий скид стічних вод, оборотне 
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водопостачання; накладення штрафів за забруднення, засмічення та 

виснаження води аж до закриття підприємств, цехів, комплексів-

забруднювачів відповідно до чинного законодавства; фітомеліорація; 

грунтовий обробіток, контурне землеробство. Рівень багатоцільового 

використання та охорони води зафіксовано на рівні 80%, що відповідає 

високому рівню (від 70% до 100%) шкали і може бути покращено 

шляхом підвищення рівня кожного фактора моделі. Встановлено, що 

при доповненні вхідних параметрів та бази правил розроблена модель 

може бути застосована до конкретних промислових підприємств. 
 

С. Омелянова 

Науковий керівник д.т.н., проф. Сабадаш В.В. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ У 

СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Одним з напрямків сталого аграрного розвитку в Україні є 

забезпечення реалізації багатофункціональної ролі сільського 

господарства, захист навколишнього середовища, та збереження 

біорізноманіття тощо. Агросфера в основному формується функціонує 
в сільських територій, використовує її ресурси (просторові, природні, 

людські, матеріальні), залишаючись формуючим ядром розвитку села 

та значною м рою визначаючи загальний прогрес. Сільська територія 

України є зоною підвищеного ризику та антропогенного 

навантаження, що зумовлює зміну агроландшафтів та може призвести 

до глобальної екологічної кризи. Надмірна окультуреність територій та 

збільшення накопичення відходів в Україні призвели до деградації 

ґрунтів та зниження сільськогосподарського потенціалу країни, що 

призвело до зниження екологічної стабільності територій. Швидкість 

утворення відходів суттєво корелює з захворюванністю, зокрема 

інфекційними захворюваннями та низкою злоякісних новоутворень. 
Проаналізовано сучасний стан довкілля в сільській місцевості. 

Виявлено основні фактори, що призвели до сформованої ситуації. 

Проаналізовано структуру посівних площ України та кількість 

накопичених в Україні відходів, що впливають на агроландшафти 

сільської місцевості. Виявлено залежність між сумою накопичених 

відходів та захворюваністю протягом досліджуваного інтервалу часу. 

Розраховано коефіцієнт екологічної стабільності досліджуваних 
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територій та встановлено, що наявність сміттєзвалищ знижує 

коефіцієнт екологічної стабільності. Виявлено, що за допомогою 

супутникових даних можливий моніторинг агроландшафтів, який 

можна використовувати при розрахунку ціни землі з урахуванням її 

якості. Запропоновано метод дистанційного спостереження з 

використанням супутникових даних є ефективним інструментом 

моніторингу для вивчення стану та динаміки агроландшафтів. 

Пропонується враховувати коефіцієнт якості агроландшафту з 

урахуванням екологічного стану цих територій, а при розрахунку 
результативних показник в діяльності підприємств – облік витрат на 

відновлення екосистеми до нульового (природного) стану. 
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ПІДСЕКЦІЯ 

кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності 

 

О. Братусь 
Науковий керівник – к.т.н., доц. А.М. Шибанова 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ОКРЕМИХ 

АВТОСТАНЦІЯХ М. ЛЬВОВА 

 

Автомобільний транспорт забруднює навколишнє середовище і 

негативно впливає на населення. Справа в тім, що по-перше, основна 

кількість автомобільного транспорту зосереджена в місцях з високою 

щільністю населення – містах, промислових центрах. По-друге, 

шкідливі викиди від автомобілів виробляються в самих нижніх, 

приземних шарах атмосфери, там, де протікає основна життєдіяльність 
людини і де умови для їхнього розсіювання є найгіршими. По-третє, 

відпрацьовані гази двигунів автомобілів містять висококонцентровані 

токсичні компоненти, що є основними забруднювачами атмосфери. 

Час, протягом якого шкідливі речовини зберігаються в атмосфері, 

оцінюється від десяти діб до півроку. 

Для визначення впливу автотранспортних засобів на стан 

атмосферного повітря в умовах міської забудови обрано такі місця 

відбору проб поблизу автостанцій міста Львова на вулицях з високою 

інтенсивністю руху автотранспорту це: 1) автостанція Двірцева 

(Двірцева площа, 1, Львів, Львівська область); 2) автостанція Західна 

(вулиця Городоцька, 359, Львів, Львівська область); 3) автостанція 

Північна (вулиця Богдана Хмельницького, 225, Львів, Львівська 
область). 

Вміст пилу в атмосферному повітрі (рис. 1) в 2019 році 

перевищував значення ГДК в районі автостанції Двірцева і автостанції 

Північна; в 2016 році в районі  всіх автостанцій вміст пилу в повітрі 

близький до значення ГДК; в 2017 році в районі  автостанції Двірцева 

спостерігається не значне перевищення ГДК – 1,07 рази; в 2018 році на 

всіх автостанціях  вміст пилу в атмосферному повітрі знаходився на 

рівні ГДК; в 2019 році є не значне перевищення на автостанції 

Двірцева і автостанції Північна – там ГДК перевищує 1,13 рази, а на 
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автостанції Західна перевищення ГДК становить 1,07 рази; в 2020 році 

перевищень на всіх автостанціях  не виявлено.  

 
Рисунок 1. Вміст пилу в атмосферному повітрі поблизу автостанцій 

міста Львова в 2016 – 2020 роках 

 

 
Рисунок 2. Вміст діоксиду азоту в атмосферному повітрі поблизу 

автостанцій міста Львова в 2016 – 2020 роках 

 

Вміст діоксиду азоту в атмосферному повітрі (рис. 2) в 2016 році на 

досліджуваній точці автостанції Двірцева перевищує значення ГДК в 
1,15 рази; в 2017 році на автостанції Двірцева перевищення становило 
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1,075 рази; в 2018 році перевищення в 1,2 рази спостерігається в 

районах автостанцій  Двірцева і Західна. На всіх автостанціях 

спостерігалися перевищення за вмістом діоксиду азоту в 2019 році: на 

автостанціях Двірцева та Західна  перевищення ГДК становило 1,375 

рази; на АС Північна – 1,25 рази. В 2020 році на автостанціях Двірцева 

та Західна  перевищення ГДК становило 1,25 рази. 

В області екології транспорту насамперед потрібен розвиток і 

удосконалення законодавчої бази. Для забезпечення входження 

України у світову транспортну систему варто передбачати 
гармонізацію нормативно-правового забезпечення в транспортному 

комплексі з регіональним і міжнародним законодавством. 

Для ефективної дії всього комплексу заходів в області охорони 

навколишнього середовища необхідно організовувати правову сторону 

питання таким чином, щоб будь-якому суб'єкту автотранспортного 

ринку було невигідно, насамперед з економічної точки зору, займатися 

перевізною чи сервісною діяльністю, що не задовольняє прийнятим в 

Україні екологічним нормам.  

 

І. Внук 

Науковий керівник – д.т.н., проф. І. М.Петрушка 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВІЙСЬКОВУ АГРЕСІЮ РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Агресія Російської Федерації призвела до потрапляння до довкілля 

шкідливих небезпечних речовин, знищення родючого ґрунту, 

рослинного покриву, об'єктів дикої фауни, в тому числі занесених до 

Червоної книги України. Бойові дії велися зокрема в межах 

Луганського та Українського степового природних заповідників, 

національних парків «Меотида» і «Святі гори», регіонального 

ландшафтного парку «Донецький кряж». Пожежі пошкодили ділянки 

заказників «Нагольчанський», «Волнухинський», «Білоріченський», 
«Білогорівський», «Піщаний» на Луганщині. При цьому найбільш 

постраждали степові заповідники. 

Проведений моніторинг лише незначною мірою відображають 

реальні масштаби завданих збитків (як прямих, так і опосередкованих) 

у сфері природокористування. 

Отже постає гостра необхідність у фіксуванні кожного такого 

випадку; видів спричиненої екологічної шкоди; вимірюванні, оцінці та 
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встановленні її обсягів; виявленні винних. 

Важливим є питання встановлення протиправності спричинення 

екологічної шкоди внаслідок бойових дій, та ширше – збройного 

конфлікту, а ще ширше – агресії Російської Федерації проти України, 

та визначення застосованого права – міжнародного гуманітарного 

права, міжнародного кримінального права, права міжнародної 

відповідальності, внутрішньодержавного права України, меж 

відповідальності різних суб'єктів, як фізичних осіб, так і держави-

агресора.  
Російська Федерація як держава-агресор несе відповідальність за 

всю шкоду, завдану в результаті агресії проти України, у тому числі 

навколишньому середовищу України, зокрема навколишньому 

середовищу Криму і Донецької та Луганської областей, згідно зі 

звичаєвими нормами права міжнародної відповідальності, 

кодифікованими у Статтях про відповідальність держав за 

міжнародно-протиправні діяння. 

Російська Федерація може бути притягнена до відповідальності за 

шкоду навколишньому середовищу України в рамках відповідальності 

за іншу шкоду, завдану в результаті агресії Російської Федерації проти 

України, шляхом застосування як засобів міжнародного правосуддя, 

так і квазісудових органів. 
Окремим механізмом стягнення з Російської Федерації компенсації 

за шкоду навколишньому середовищу та іншу шкоду, завдану 

внаслідок агресії Російської Федерації проти України та окупації 

Криму, могло би бути заснування спеціальної комісії в рамках ООН на 

зразок Комісії ООН з компенсацій. Діяльність такої Комісії у 

поєднанні з персональними та іншими санкціями проти Російської 

Федерації може виявитися ефективним механізмом в умовах 

складності притягнути Російської Федерації до відповідальності в 

рамках міжнародних судів. 

Російська Федерація як сторона міжнародного збройного конфлікту 

має відшкодувати шкоду, яка в результаті порушень положень 
Женевських конвенцій чи ДП І (ст. 91 ДП 1). Ці порушення мають 

бути пов'язані як з порушенням зобов'язань згідно зі п. 3 ст. 35, ст. 55 

ДП І щодо заборони спричинення серйозної, широкої, довгострокової 

шкоди навколишньому середовищу, так і з порушенням інших 

положень Женевських конвенцій чи ДП І, щодо невибіркових нападів 

(ст. 48, 52 ДП 1), нападів на установки та споруди, які містять 

небезпечні сили (ст. 56 ДП 1), та іншими порушеннями МГП, в 
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результаті яких виникає додаткова (побічна) шкода навколишньому 

середовищу. 

Умовою міжнародної кримінальної відповідальності керівництва 

Російської Федерації та командного складу Збройних Сил Російської 

Федерації за шкоду, спричинену навколишньому середовищу під час 

агресії проти України, є наявність доказів серйозного, широкого, 

довгострокового характеру шкоди відповідно ст. 35, 55 ДП І та ст. 

8.2.b.iv Римського статуту Міжнародного кримінального суду. 

Притягнення до кримінальної відповідальності керівництва РФ та 
командування 3С РФ на підставі статті 8.2.b.iv Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду передбачає необхідність 

дотримання кумулятивного стандарту та доведення умислу щодо 

вчинення нападу, знання про те, що такий напад буде причиною 

значної екологічної шкоди, а також того, що шкода буде явно не 

співмірною з конкретною і безпосередньо очікуваною загальною 

військовою перевагою. 

 

Ю.Дацків 

Науковий керівник – д.т.н., проф. І. М.Петрушка 

 

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ 

АКТІВ ЗА ВІЙСЬКОВУ АГРЕСІЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
 

За умови визнання наявності контролю Російської Федерації за діями 

антиурядових озброєних формувань, та кваліфікації конфлікту на Сході 

України в цій частині як міжнародного збройного конфлікту, із 

застосуванням відповідних положень МГП, до дій антиурядових 

збройних формувань, у випадку порушення положень МГП щодо захисту 

навколишнього середовища, застосовуються відповідні положення ДП І. 

Також, у цьому разі Російська Федерація несе відповідальність за шкоду, 

яка причинена навколишньому середовищу у результаті дій антиурядових 
озброєних формувань згідно ст. 8 Статей про відповідальність держав за 

міжнародно-протиправні діяння. 

Російська Федерація відповідальна за порушення вимог 

двосторонніх угод з Україною у сфері охорони довкілля, внаслідок 

чого Україні спричинено значну шкоду, яку Російська Федерація 

зобов'язана їй відшкодувати згідно з нормами міжнародного права. 

Російська Федерація також відповідальна за шкоду, завдану Україні 
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внаслідок позбавлення її права доступу до природних ресурсів, 

розташованих на окупованих територіях, зокрема об'єктів природно 

заповідного фонду. 

Керівники так званих «ДНР» і «ЛНР» та командири антиурядових 

збройних підрозділів відповідатимуть за дії, що призвели до шкоди 

навколишньому середовищу згідно з нормами звичаєвого МГП (Норми 

43, 44, 45), а також на підставі національного кримінального права 

України. При кваліфікації дій вказаних осіб в рамках міжнародного 

збройного конфлікту, та застосування відповідних норм МГП, вони 
можуть нести відповідальність також відповідно ст. 35, 55 ДПІ та ст. 

8.2..ім Римського статуту Міжнародного кримінального суду. 

Україні потрібно ухвалити закони «Про відшкодування шкоди, 

заподіяної Україні агресією Російської Федерації» та «Про 

кримінальне покарання фізичних осіб за злочин агресії, злочини проти 

людяності та воєнні злочини, скоєні під час агресії Російської 

Федерації проти України». До законів необхідно включити у поняття 

шкоди також екологічну складову як, «Екологічна шкода» означає: 

– смерть та погіршення стану здоров'я населення, пов'язані із 

забрудненням довкілля;  

– знищення, виснаження, трансформація, пошкодження, 

забруднення, несанкціоноване використання компонентів довкілля, а 
також позбавлення доступу до них;  

– втрати та шкода власності, шо були спричинені забрудненням 

довкілля;  

– витрати на превентивні заходи для попередження або зведення до 

мінімуму негативних наслідків для довкілля, а також витрати на будь-

які інші превентивні заходи, шо стануть необхідними в майбутньому;  

– витрати на заходи з відновлення чи очищення довкілля, стан 

якого погіршився, в тому числі витрати на транспортування та 

утилізацію відходів, а також витрати на будь-які інші заходи з 

відновлення, що стануть необхідними в майбутньому;  

– витрати, пов'язані з моніторингом та оцінкою екологічної шкоди;  
– витрати, пов'язані з моніторингом здоров'я населення та наданням 

необхідної медичної допомоги особам, що постраждали внаслідок 

забруднення довкілля;  

– втрату доходу, що безпосередньо випливає на економічні 

інтереси, пов'язані з будь-яким використанням довкілля;  

– втрати внаслідок зменшення чи позбавлення естетичного, 

виховного, наукового, культурного, соціального, рекреаційного 
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значення компонентів довкілля;  

– будь-яку шкоду довкіллю чи здоров'ю населення, яка настане 

через певний проміжок часу, за умови доведення причинно-

наслідкового зв'язку між нею та бойовими діями. 

Необхідним є здійснення фахового супроводу арбітражного 

провадження проти Російської Федерації відповідно до Конвенції ООН 

з морського права, особливо в частині визнання відповідальності 

держави-агресора за шкоду, спричинену Україні, внаслідок 

неправомірного використання природних ресурсів континентального 
шельфу України та забруднення морського середовища 

неправомірною діяльністю. 

 

Я. Думка 

Науковий керівник – д.т.н., проф. І. М.Петрушка 

 

ТРАНСКОРДОННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ 

ВОД ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

 

По території Сіверсько-донецького регіону протікає три 

транскордонні річки: Сіверський Донець (контрольні створи в с. 

Єремівка на кордоні Харківської та Донецької областей та с. Дронівка 
на кордоні Донецької та Луганської областей), Міус (контрольний 

створ в с. Дмитрівка) та Кринка (контрольний створ в с. Успенка) на 

кордоні Донецької та Ростовської областей. 

З другого півріччя 2014 року моніторингові  дослідження у створах 

річок Міус та Кринка не здійснюються, у зв’язку з тим, що створи 

знаходяться на тимчасово непідконтрольній території. 

На річках басейну Сіверського Дінця в межах Донецької області 

транскордонних створів немає. 

У 2019 році Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних 

ресурсів державний моніторинг поверхневих вод здійснюється в 

суббасейні річки Сіверський Донець відповідно до постанов Кабінету 
Міністрів  України від 30.03.1998 № 758 (із змінами) та 19.09.2018 № 

758, в т.ч. діагностичний моніторинг масивів поверхневих вод з 

метою встановлення їх хімічного стану в рамках розробки Плану 

управління річковим басейном Дону. 

Державний моніторинг поверхневих вод в Донецькій області 

здійснюється у 14 пунктах моніторингу на  річках  Сіверський  Донець, 
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Казенний Торець, Кривий Торець, Сухий Торець, Бичок (Клебан-Бик) 

та Бахмутка. Вимірювання здійснювались за 37 показниками, в т.ч.: 

– фізико-хімічними (у районах поверхневих питних водозаборів) – 

12 показників (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

19.09.2018 № 758):  

– температура, розчинений кисень, мінералізація, водневий показник, 

біологічне споживання кисню, хімічне споживання кисню, азот загальний, 
азот амонійний, азот нітритний, азот нітратний, фосфор загальний, 

фосфор ортофосфатів; 

– забруднюючими речовинами для визначення хімічного стану 

масивів поверхневих вод – 9 показників (згідно наказу Мінприроди 

від 06.02.2017 № 45): кадмій, свинець, ртуть, нікель, ДДТ, α-

гексахлорциклогексан, трифлуралін, атразін, сімазін; 

– специфічними для суббасейну Сіверського Дінця – 6 показників, у 

т.ч. 3 – визначеними на основі скринінгу: прометрін, цинк, 

жорсткість; 

– речовини, що скидаються до поверхневих водних об’єктів у 

великій кількості: марганець, мідь, хром; 
– додатковими речовинами для питних пунктів моніторингу – 10 

показників: зважені речовини, сульфати, хлориди, залізо заг., кобальт, 

СПАРан., алюміній, кальцій, магній, нафтопродукти. 

За результатами вимірювань у 2019 році спостерігається 

перевищення середньорічних концентрацій показників відносно  

ГДКриб. (згідно «Узагальненого переліку гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівнів впливу») по: 

– р. Сіверський Донець: по БСК5 – 1,8 ГДК, залізу загальному – 1,1-
1,9 ГДК,  марганцю 3,7-5,9  ГДК, міді 1,8-3,5 ГДК, нікелю 1,6-2,1 

ГДК, цинку 1,2-2,1 ГДК; 

– р. Казенний Торець: по залізу загальному – 1,7 ГДК, кобальту 1,1-

1,2 ГДК, марганцю 4,3-5,3 ГДК, міді 3,5-4,1 ГДК, нафтопродуктам 2,2-
2,6 ГДК, нікелю 2,3-2,4 ГДК, цинку 2,4-2,5 ГДК; 

– р. Кривий Торець: по залізу загальному – 1,5-1,8 ГДК, кобальту 

до 1,1 ГДК, марганцю 4,3-5,2 ГДК, міді 2-3,4 ГДК, нафтопродуктам 

2,1-2,3 ГДК, нікелю 2-2,3 ГДК, цинку 1,3-2,5 ГДК; 

– р. Сухий Торець: по залізу загальному – 1,8 ГДК, марганцю 2,4 

ГДК, міді 2 ГДК, нафтопродуктам 1,7 ГДК, нікелю 1,6 ГДК, цинку 

1,6 ГДК; 
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– р. Бичок: по залізу загальному – 1,5 ГДК, марганцю 3,1 ГДК, 

міді 2,6 ГДК, нікелю 1,7 ГДК, цинку 1,6 ГДК. 

Оцінка хімічного стану масивів поверхневих вод здійснювалась 

згідно Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з 

класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а 

також віднесення  штучного або істотно зміненого масиву поверхневих 

вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно 

зміненого масиву поверхневих вод, затвердженої наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5, з урахуванням 
екологічних нормативів якості, визначених у додатку 8 Методики. 

Слід зазначити, що перевищення нормативу спостерігається вже 

на кордоні з Російської  Федерацією: по свинцю у 1,3-1,8 та рази 

15,9-20,1 рази відповідно; по нікелю – 2,1-3 рази Збільшення 
фіксується після впадіння найбільш антропогенно-навантажених 

правих приток, в т.ч. в Донецькій області Казенний Торець та 

Бахмутка. 

Вміст кадмію по всіх пунктах моніторингу значно нижче. Ртуть 

відсутня. Вміст пестицидів та гербіцидів по всіх пунктах моніторингу 
нижчий за межу визначення методик. 

У 2019 році за вмістом важких металів масиви поверхневих вод 

суббасейну Сіверського Дінця по всіх 14 пунктах моніторингу в межах 

Сіверсько-донецького регіону відносяться до II класу хімічного стану 

«недосягнення доброго». 

У цілому за результатами спостережень у 2019 році якісний стан 

поверхневих водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець в 

межах Сіверсько-донецького регіону на рівні минулих років,  

концентрації  забруднюючих речовин коливаються в межах 

середньобагаторічних значень в залежності від періоду року та 
фактичної водності річок. 

Надмірне використання водних ресурсів малих річок для потреб 

сільського господарства та риборозведення, самовільне 

водокористування та безпроєктне створення штучних водойм на 

руслах малих річок порушує природний водний, гідробіологічний 

режим річок, збільшує заростання та утворення донних відкладень. 

Скиди шахтних вод вносять у води річок додаткове забруднення 

мінеральними речовинами. Розораність водозабірних басейнів сягає 

граничних меж при надто низькому ступені залісення. На багатьох 

річках і водоймах не закріплені прибережні захисні смуги, а деякі з 
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наявних не завжди відповідають вимогам водного законодавства 

України. 

Розробка вугільних родовищ у Донбасі ведеться більше 200 років, 

протягом цього часу тут працювало понад 1000 шахт. Це створило 

велике навантаження і призвело до значного нагромадження  

негативних  факторів, що впливають на  навколишнє  природне  

середовище.  Вплив  гірничих  робіт на навколишнє середовище 

пов’язаний з багаторічним нераціональним використанням природних 

ресурсів із застосуванням застарілих технологій і характеризується 
наступним: 

– активізацією деформацій земної поверхні, утворення провалів; 

– зсувами зон активного газовиділення, неконтрольованим 

метановиділенням; 

– порушенням гідрологічного режиму, підтопленням територій; 

забрудненням водного і повітряного басейнів, негативним впливом 

породних відвалів, знищенням ґрунтового і рослинного покриву на 

територіях, значно більших, ніж земельні відводи підприємств. 

Актуальною і гострою проблемою для Сіверсько-донецького 

регіону залишається негативний вплив на навколишнє природне 

середовище наслідків багаторічного інтенсивного видобутку вугілля і 

закриття у стислі терміни десятків глибоких нерентабельних шахт, 
діяльність яких призвела до незворотних змін у геологічному 

середовищі на великій території. Виробнича діяльність 

гірничодобувних підприємств призводить до погіршення екологічної 

ситуації в області. 

На території Сіверсько-донецького регіону знаходиться половина 

вугільних підприємств України, які ліквідуються, це 37 шахт  та 1  

збагачувальна фабрика. На теперішній час переважна більшість цих 

підприємств (33 шахти та 1 збагачувальна фабрика) знаходяться на 

частині території Донецької області, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження. 

Державні шахти, що здійснюють видобуток вугілля на 
підконтрольній українській владі території області мають постійний 

водоприлив від 200 до 600 м3/год. кожна. Це ДП «Селидіввугілля» – 

шахти 1-3 «Новогродівська», «Курахівська», «Котляревська», 

«Україна»; ДП «Мирноградвугілля» – шахти «Капітальна», «5/6», 

«Центральна»;  ДП  «Торецьквугілля» – шахти «Торецька», 

«Центральна»; ДП «ШУ «Південнодонбаське № 1»; ДП «Шахта ім. 

М.С. Сургая»; ДП «ВК «Краснолиманська». 
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Р. Клим 

Науковий керівник – д.т.н., проф. І. М.Петрушка 

 

 

НАСЛІДКИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ДЛЯ ҐРУНТІВ ТА 

ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ 

 

Насамперед увагу громадськості, політиків та професійних екологів 

привертає небезпека безпосереднього впливу бойових дій на стан 
довкілля, і здебільшого це стосується хімічного забруднення. Із досвіду 

попередніх досліджень відомо, що такий вплив може бути пов'язаний 

із потраплянням до навколишнього середовища значної кількості 

уламків продуктів згорання боєприпасів, результатів руйнування 

цивільної та військової техніки, об’єктів інфраструктури, а також 

наслідків інших видів впливу збройних сил (наприклад, пересування 

важкої техніки та забруднення довкілля паливно-мастильними 

матеріалами). Багато забруднюючих речовин, що потрапляють до 

навколишнього середовища таким чином, можуть залишатися в ньому 

протягом тривалого часу. Будучи мобільними, вони переміщаються 

ланцюгами харчування біологічних організмів і становлять 

безпосередню загрозу для населення через свою токсичність, 
канцерогенність і мутагенність. 

Дослідження хімічного забруднення зони конфлікту на сході України 

ускладнені через відсутність доступу до частини території для проведення 

повноцінного обстеження, великої просторової мінливості забруднення, 

відмінності в методиках натурних досліджень і відбору проб та складність 

порівняння отриманих даних з фоновим рівнем забруднення до конфлікту 

(останній стосовно Донбасу є досить високим, нерівномірним, а інформація 

не завжди є легкодоступною). Найбільш надійні висновки можуть бути 

отримані з польових досліджень забруднення малорухомих середовищ, 

здатних накопичувати хімічні речовини: ґрунтів, донних відкладень і 

біологічних матеріалів. Додаткові висновки іноді можна зробити з аналізу 
даних регулярного (в ідеалі – безперервного) моніторингу навколишнього 

середовища в зоні конфлікту або на виході з неї (для водного середовища) у 

порівнянні з аналізом інтенсивності бойових дій. 

Докладні польові дослідження забруднення в зоні конфлікту на сході 

України проводились трьома організаціями: «Екологія – право – людина» в 

2014 році (ґрунти, поверхневі води), Центром гуманітарного діалогу в 2016 

році (підземні води, ґрунти), Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням 
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водних ресурсів у рамках дослідження Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні (ґрунти, донні відклади). Відповідно до даних ЕПЛ, вміст важких 

металів у пробах ґрунту, відібраних на ділянках бойових дій (переважно у 

воронках протягом короткого часу після припинення бойових дій), в 

більшості випадків перевищував фонове значення в 1,2–12 разів. За даними 

ЦГД, із семи досліджуваних металів, лише вміст кадмію (в 4,4 рази) та 

свинцю (у середньому в 1,2 рази) перевищував середньорегіональні 

значення. На основі результатів аналізу, виконаного лабораторією Сіверсько-

Донецького БУВР в 2017 році, усереднені по 10 ділянках, на яких 
проводилися бойові дії, значення показників хімічного забруднення в цілому 

дорівнювали фоновим значенням, отриманим з прилеглих територій з 

подібними чинниками впливу, за винятком впливу бойових дій. 

Систематичне перевищення в 1,1–1,3 рази спостерігалося щодо ртуті, 

ванадію, кадмію, нерадіоактивного стронцію та гамма-випромінювання. 

Характерне максимальне перевищення за окремими показниками 

становило 1,2–2 рази від фонового, і тільки в окремих випадках 

досягало 7–17 разів для зразків, відібраних у Слов’янську. Практично в 

усіх випадках аналізу Сіверсько-Донецького БУВР перевищення 

значень отриманих на ділянках ведення бойових дій над фоновими 

значеннями зберігалося в рамках прийнятих в Україні санітарних ГДК 

для ґрунтів. У поодиноких випадках, за даними ЕПЛ та Сіверсько-
Донецького БУВР, фонові значення перевищувалися у понад 100 разів; 

такі випадки могли бути пов’язані як з особливостями вибору місць 

відбору проб та великою мінливістю фонових значень показників 

забруднення (ЕПЛ, СД БУВР), так і з їх відмінностями стосовно 

середньорегіональних значень (ЦГД). 

Для визначення впливу бойових дій на довкілля на замовлення 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні басейновою лабораторією 

моніторингу вод Сіверсько-Донецького басейнового управління 

водних ресурсів було проведено дослідження хімічного складу ґрунтів 

та донних відкладень на територіях, що постраждали внаслідок 

конфлікту та представляють різні типи середовищ. Для визначення 
впливу бойових дій на довкілля на замовлення Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні басейновою лабораторією моніторингу вод Сіверсько-

Донецького басейнового управління водних ресурсів було проведено 

дослідження хімічного складу ґрунтів та донних відкладень на 

територіях, що постраждали внаслідок конфлікту та представляють 

різні типи середовищ. 
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П. Комишна 

Науковий керівник – д.т.н., проф. І. М.Петрушка 

 

ВПЛИВ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ НА ЗАБРУДНЕННЯ 

ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

 

У 2019 році за вмістом важких металів масиви поверхневих вод 

суббасейну Сіверського Дінця по всіх 14 пунктах моніторингу в межах 

Сіверсько-донецького регіону відносяться до II класу хімічного стану 
«недосягнення доброго». 

У цілому за результатами спостережень у 2019 році якісний стан 

поверхневих водних об’єктів басейну річки Сіверський Донець в 

межах Сіверсько-донецького регіону на рівні минулих років, 

концентрації забруднюючих речовин коливаються в межах 

середньобагаторічних значень в залежності від періоду року та 

фактичної водності річок. 

Надмірне використання водних ресурсів малих річок для потреб 

сільського господарства та риборозведення, самовільне 

водокористування та безпроєктне створення штучних водойм на 

руслах малих річок порушує природний водний, гідробіологічний 

режим річок, збільшує заростання та утворення донних відкладень. 
Скиди шахтних вод вносять у води річок додаткове забруднення 

мінеральними речовинами. Розораність водозабірних басейнів сягає 

граничних меж при надто низькому ступені залісення. На багатьох 

річках і водоймах не закріплені прибережні захисні смуги, а деякі з 

наявних не завжди відповідають вимогам водного законодавства 

України. 

Розробка вугільних родовищ у Донбасі ведеться більше 200 років, 

протягом цього часу тут працювало понад 1000 шахт. Це створило 

велике навантаження і призвело до значного нагромадження 

негативних факторів, що впливають на навколишнє природне 

середовище. Вплив гірничих робіт на навколишнє середовище 
пов’язаний з багаторічним нераціональним використанням природних 

ресурсів із застосуванням застарілих технологій і характеризується 

наступним: 

- активізацією деформацій земної поверхні, утворення 

провалів; 

- зсувами зон активного газовиділення, неконтрольованим 

метановиділенням; 
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- порушенням гідрологічного режиму, підтопленням 

територій; забрудненням водного і повітряного басейнів, негативним 

впливом породних відвалів, знищенням ґрунтового і рослинного 

покриву на територіях, значно більших, ніж земельні відводи 

підприємств. 

Актуальною і гострою проблемою для Сіверсько-донецького 

регіону залишається негативний вплив на навколишнє природне 

середовище наслідків багаторічного інтенсивного видобутку вугілля і 

закриття у стислі терміни десятків глибоких нерентабельних шахт, 
діяльність яких призвела до незворотних змін у геологічному 

середовищі на великій території. Виробнича діяльність 

гірничодобувних підприємств призводить до погіршення екологічної 

ситуації в області. 

На території Сіверсько-донецького регіону знаходиться половина 

вугільних підприємств України, які ліквідуються, це 37 шахт та 1 

збагачувальна фабрика. На теперішній час переважна більшість цих 

підприємств (33 шахти та 1 збагачувальна фабрика) знаходяться на 

частині території Донецької області, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження. 

Державні шахти, що здійснюють видобуток вугілля на 

підконтрольній українській владі території області мають постійний 
водоприлив від 200 до 600 м3/год. кожна. Це ДП «Селидіввугілля» – 

шахти 1–3 «Новогродівська», «Курахівська», «Котляревська», 

«Україна»; ДП «Мирноградвугілля» – шахти «Капітальна», «5/6», 

«Центральна»; ДП «Торецьквугілля» – шахти «Торецька», 

«Центральна»; ДП «ШУ «Південнодонбаське № 1»; ДП «Шахта ім. 

М.С. Сургая»; ДП «ВК «Краснолиманська». 

 

 

О.Малахов 
Науковий керівник – д.т.н., проф. І. М.Петрушка 

 

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА РОДЮЧІСТЬ 

ГРУНТІВ 

 

Кліматичні умови справляють значний вплив на формування всіх 

чинників агроекологічних умов та величини врожаю. Від інтенсивності 

та швидкості зміни кліматичних факторів залежить проходження 

поглинання, перетворення, розкладу органічних і неорганічних 
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речовин, проходження реакцій біологічного обміну та формування 

біологічних складових рослинного і тваринного світу. 

Родючість ґрунтів – здатність  ґрунту задвоольняти потреби рослин 

в елементах живлення, воді, повітрі і теплі в достатніх кількостях для 

їх нормального розвитку, які в сукупності є основним показником 

якості ґрунту ( ст. 1 Закону України "Про охорону земель"); 

Родючість ґрунту залежить від біологічних, фізичних і хімічних 

процесів, які протікають сотні тисяч років, тому стійкість показників 

родючості ґрунтів визначається динамічною рівновагою між 
надходженнями та втратами елементів живлення та утворенням і 

розкладом органічної речовини. 

Суб’єкти землекористування повинні ефективно використовувати 

землю, бережно ставитися до неї, підвищувати її родючість, не 

допускати ерозії ґрунтів, заболочування, заростання бур’янами і т.д.. 

Це дозволить зберегти головне багатство нашої країни – родючість 

ґрунтів. 

Ґрунти України досить добре вивчено, але це не стало на заваді 

інтенсивного розвитку процесів їх деградації. Біля третини орної 

території еродовано, втрачено біля 20 % органічної речовини, майже 

вся орна земля в підорному шарі ущільнена, помітно знижуються 

запаси поживних форм фосфору і особливо калію, численні негаразди 
спостерігаються на меліорованих землях. 

Головні загрози погіршення ґрунтового покриву ведуть до 

деградації ґрунтів, відсутність дієвих механізмів виконання законів про 

охорону ґрунтів, незбалансоване і науково необґрунтоване 

землекористування. Головна причина загострення проблеми в Україні – 

призупинення (фактично з 1991 р.) дії державної і обласних програм 

охорони земель. На жаль, проблемі моніторингу стану ґрунтів в 

Україні не приділяється належної уваги. 

Одним з основних заходів контролю є визначення балансу гумусу і 

поживних речовин у землеробстві. Втрати формуються внаслідок 

виносу поживних речовин урожаєм, ерозійних втрат, вимивання, 
звітрювання в атмосферу. 

Шкідливий антропогенний вплив на земельні ресурси, розгул 

стихій, розбуджених та посилених людиною, завдає ґрунтам 

величезної, часом непоправної шкоди. Це, насамперед, погіршення 

ґрунтової структури, механічне руйнування та ущільнення ґрунту, 

постійне збіднення на гумус та поживні речовини, водна та вітрова 
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ерозії, забруднення ґрунту мінеральними добривами, отрутохімікатами, 

мастилом та пальним. 

Застосування органічних і мінеральних добрив, засобів хімічної 

меліорації залишаються основними чинниками збереження родючості 

ґрунтів і стабілізації аграрного виробництва. Досвід передових 

аграрних країн свідчить про те, що екстенсивне ведення землеробства 

без застосування добрив призводить до виснаження родючості ґрунтів і 

зниження урожайності культур. 

Стан використання наших земель, як показує практика, потребує 
вжиття нагальних науково обґрунтованих заходів, спрямованих на 

підвищення родючості ґрунтів та отримання екологічно чистих 

продуктів харчування. Заходи з охорони земельних ресурсів та їх 

раціонального використання різноманітні і різнопланові, але 

найефективніше діють в комплексі, єдиною системою, 

взаємодоповнюючи і посилюючи дію всіх інших. 

Для раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони 

необхідний моніторинг земель. Це система спостереження за станом 

земельного фонду, включаючи землі, розташовані в зоні 

радіоактивного забруднення, з метою своєчасного виявлення змін, їх 

оцінки, відтворення та ліквідації наслідків негативних процесів. 

Упровадження системи моніторингу забезпечує систематичне 
спостереження за станом земельного фонду. Систематичний аналіз 

стану земельного фонду дасть можливість передбачити на перспективу 

заходи по кожному з регіонів щодо поліпшення стану земельних 

ресурсів і їх раціонального використання. 

 

П. Панчук 

Науковий керівник – к.т.н., доц. А.М. Шибанова 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБІЗНАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО 

ВПЛИВУ ОЗОНОВОГО ШАРУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 
Вступ. Озоновий шар – це трьохміліметровий проміжок у 

стратосфері, який розміщений між мезосферою та тропосферою та має 

велику концентрацію озону. Завдяки озоновому шару поглинається 

99% ультрафіолетового випромінювання, яке завдяки реакції кисню та 

озону перетворюється у тепло. Ультрафіолетове випромінювання у 

клітині вибиває молекули ДНК, цим самим не дозволяє білкам 

формувати здорові структури у клітині. Саме завдяки озоновому шару 
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зменшується вірогідність захворювання на меланому, різних видів 

раку, прискорення старіння та активної появи зморшок. 

Обізнаність населення щодо впливу озонового шару на довкілля є 

мінімальним. Із поняттями “озоновий шар”, “ультрафіолетове 

випромінювання”, “озонові діри”  пересічні громадяни стикаються 

лише у навчальних закладах, або на місці роботи, де власне є вузькими 

спеціалістами. Тобто, більшість населення могли ніколи не чути про 

дану проблему та здійснювати заходи, які будуть лише шкодити 

сталості озонового шару. Часте використання аерозолів, фреонів та 
хлорфторвуглеців, нераціональне використання палива прискорюють 

процеси руйнації озонового шару. 

Мета – висвітлити проблематику обізнаності населення щодо 

впливу озонового шару на навколишнє середовище та запропонувати 

шляхи вирішення даного питання. 

Виклад матеріалу. Для того, аби проаналізувати рівень обізнаності 

населення щодо даної теми, нам слід зрозуміти чому і як озоновий шар 

впливає на нас та довкілля.  

Найвідоміша та найбільша проблема,  пов’язана із озоновим шаром 

– озонові діри. Це є гіпотетичне поняття, що позначає зменшення або 

зникнення щільності  концентрації озону в озоновому шарі на певній 

території. Питання є гіпотетичним, оскільки більшість вчених 
класифікують озонові діри як природнє явище, а не екологічну 

проблему. Ми будемо розглядати озонові діри як екологічну проблему. 

Відомо дві категорії причин утворення озонових дір, а саме: природні 

та техногенно-антропогенні. До першої категорії ми можемо віднести: 

атмосферна циркуляція; вулканічні процеси; випаровування водяної 

пари та перенесення її вітром над пустелями; інші особливості клімату. 

А до техногенно-антропогенної категорії причин можна віднести: 

хлор, який вивільняється із хлорфтровуглеців; бром, який 

вивільняється із метилбромідів; нітрогеновмісні сполуки та добрива; 

ядерні вибухи; реактивні літаки; космічні кораблі. 

Не лише люди відповідальні за руйнацію озонового шару. Озонові 
діри – це є плями в озоновому шарі на території, де ультрафіолетове 

випромінювання проникає без затримання і  зміни. Цим самим 

прискорює розвиток онкологічних хвороб, старіння організму, 

зниження якості урожаю, несприятливі умови для розвитку 

біогеоценозів та зміни в стійкості екосистем. 

У 1987 році було ратифіковану Монреальський договір, за яким був 

прийнятий план  щодо зменшення  впливу людини на озоновий шар. 
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Проте, через брак відповідних знань у той час даний документ був не 

зовсім ефективний. Відповідно до нього екоактивістами було 

сформовано кілька правил, аби зберегти озоновий шар: перейти на 

екологічне виробництво холодильників та холодильних технологій, 

зменшити виробництво аерозолів.  Організація Об’єднаних Націй 

затвердила 16 вересня як Міжнародний день захисту озонового шару. 

Цей день в українських ЗМІ відзначається переважно у ранішніх шоу 

та не набуває відповідного розголосу. Також з поняттям озонового 

шару знайомляться у загальноосвітніх школах вивчаючи біологію. На 
мою думку, дана проблема заслуговує на більший розголос.  

Висновки. Для зменшення впливу озонового шару на довкілля 

важливо проінформувати керівників підприємств щодо впливу їхнього 

підприємства на озоновий шар. Слід мінімізувати або лімітувати 

частоту запусків реактивних літаків та космічних літаків. Для 

забезпечення загальної безпеки слід відмовитися від випробовування 

та застосування ядерної зброї, що також допоможе захистити озоновий 

шар. В Україні слід суворіше ставитися до виконання законів про 

використання пестицидів та інших нітрогеновмісних сполук та азотних 

добрив. 

 

В. Полов’ян 
Науковий керівник – к.т.н., доц. А.М. Шибанова 

 

ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ ШВЕЦІЇ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З 

ВІДХОДАМИ  

 

Сьогодні гостро стоїть питання переробки сміття, адже за 

підрахунками вчених за минулий рік середня температура води в 

океані стала на 0,075 градусів за Цельсієм вище середньої за 1981 – 

2010 роки, що загрожує таненням льодовиків. Вирубка лісів, 

експлуатація морів і ґрунтів, забруднення повітря і води – усі ці 

фактори підштовхують наш світ до екологічної катастрофи. Тому нам 
необхідно прикладати чималі зусилля для порятунку навколишнього 

середовища. 

Метою роботи є аналіз досвіду Швеції щодо поводження з 

відходами та оцінювання можливості його запозичення. 

Яскравим прикладом правильного поводження з відходами є 

Швеція, адже у Швеції потрапляє на сміттєзвалище лише 1% сміття, 

99% відходів переробляють, при чому 49% – в енергію. Завдяки 
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переробці сміття в електроенергію у цій країні обігрівають будинки та 

працює комунальний транспорт. 

Загалом Швеція є прикладом для наслідування в галузі охорони 

навколишнього середовища. Наприклад, уряд Швеції збільшив 

податок для авіакомпаній за літаки, які забруднюють довкілля, 

запровадив високі штрафи за порушення природоохоронного 

законодавства та заохочення до використання альтернативних  джерел 

енергії. 

Уряд Швеції надає безкоштовний транспорт для вивезення сміття, 
меблів до пунктів прийому відходів, запроваджена оплата за здачу 

сміття в спеціалізовані пункти прийому, переробка сміття в 

електроенергію для опалення будинків та палива для громадського 

транспорту, ефективно працюють сміттєпереробні заводи, високі 

податки для заводів та фабрик, які забруднюють навколишнє 

середовище.  

Отже, для зменшення кількості відходів в Україні необхідне: 

встановлення високих штрафів за порушення природоохоронного 

законодавства, подолання необізнаності населення щодо правильного 

поводження з відходами, будівництво сміттєпереробних заводів та 

фабрик, перехід на альтернативні джерела енергії. 

 

Ю. Якимчук 

Науковий керівник – к.т.н., доц. А.М. Шибанова 

 

ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ НА 

ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ 

 

Деревина – матеріал, який людина з давніх часів обробляє та 

використовує для різноманітних цілей: виготовлення інструменту, 

житла, меблів, елементів інтер'єру і т. ін. Деревина є актуальною, 

екологічно чистою, економною. У деревообробній промисловості 

зайнята значна кількість людей, частина з них – безпосередньо в 
процесах оброблення та перероблення деревини. 

Доволі часто працівники, які систематично обробляють деревину, 

особливо в умовах невеликих приватних деревообробних підприємств, 

недооцінюють ступінь існуючих ризиків. Значним фактором ризику 

для працівників деревообробних підприємств є пил деревини. Пил 

може спричиняти цілий спектр захворювань залежно від низки 

чинників. Механічна дія пилу на організм людини може спричиняти до 
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утворення ран, подразнення шкіри, слизової оболонки та очей 

внаслідок абразивної дії пилових частинок.  

Особливо небезпечним є тривалий контакт робітника з 

дрібнодисперсним деревним пилом. Найбільшої шкоди людина зазнає 

внаслідок контакту з частинками пилу, розмір яких становить 2-10 

мкм. Частинки пилу здатні на тривалий час зависати у повітрі і є 

невидимими для людського ока. У разі потрапляння у дихальні шляхи 

та очі, такі частинки стають причиною утворення дрібних ран, 

спричиняють алергічну реакцію. Навіть класичні засоби 
індивідуального захисту не захищають повністю від проникнення в 

органи дихання дрібнодисперсних частинок. Шкода, яку частинки 

пилу завдають організму, проявляється не відразу. У найбільш простих 

випадках у людини з'являються подразнення шкіри, очей, дихальних 

шляхів. Проявами цього є свербіж, кашель, нежить, астма.  

З часом дія шкідливих факторів акумулюється та підсилюється, що 

внаслідок призводить до важких хронічних респіраторних 

захворювань. Разом з деревним пилом в організм людини можуть 

потрапляти спори плісняви, які накопичуються в організмі і 

призводять до захворювань легень та печінки. Окремі породи 

деревини, наприклад тис, є токсичними і їх дія на організм людини 

може призводити до важких захворювань і навіть смерті. 
У країнах Європи багато уваги приділяють шкідливому впливу 

деревного пилу на організм людини. Пил діаметром менше 1 мкм 

затримується в альвеолах, а від 2 до 5 мкм – у бронхах, більші 

частинки пилу осідають на трахеях. Пил деревини здатний спричиняти 

певні пошкодження в ДНК та встановлено вплив пилу твердолистяних 

порід деревини на розвиток раку носоглотки. За даними німецьких 

технічних правил для шкідливих речовин (TRGS), пил твердих порід 

деревини є канцерогенним і може спричиняти захворювання на рак 

(TRGS 906, СанПіН 1.2.2353-08). Крім цього, багато сортів дерева 

класифікують як такі, що, ймовірно, можуть бути канцерогенними 

(TRGS 905).  
Апарати, які застосовуються для очищення повітря від пилу, 

поділяються на два основних види: повітряні фільтри і 

пиловловлювачі. Такий поділ обладнання достатньо умовний, але 

дозволяє досить чітко позначити область його застосування. Повітряні 

фільтри служать для очищення зовнішнього повітря, що подається в 

виробничі приміщення, пиловловлювачі – для очищення повітря, що 
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видаляється системами аспірації, від пилу перед викидом його в 

атмосферу.  

Ефективність пиловловлювання характеризують загальним і 

фракційним показниками очищення повітря (газів) від пилу. Загальний 

показник ефективності пиловловлювання  характеризує процес 

пиловловлювання без урахування дисперсності вловлюваного пилу. 

Зараз існують два способи пиловловлювання: сухий та мокрий. До 

сухого способу належать: механічний, електричний, акустичний.  

Для очищення повітря від пилу всіх груп дисперсності застосову-
ються тканинні пиловловлювачі. Найбільш поширеними є тканинні 

пиловловлювачі, в яких тканина використовується у вигляді цилінд-

ричних мішків-рукавів. Часто такі пиловловлювачі називають рукавни-

ми фільтрами. 

Значного поширення на деревообробних підприємствах набули 

пиловловлювачі мокрого очищення повітря від пилу. Пиловловлювачі 

мокрого очищення працюють за принципом осідання частинок пилу на 

поверхню крапель рідини або на плівку рідини під впливом сил інерції 

й броунівського руху молекул. Крім цього, на процес осідання части-

нок впливають турбулентна дифузія, процеси конденсації; випарову-

вання та ін. У всіх випадках очищення повітря у мокрих пиловловлю-

вачах важливим фактором є змочуваність частинок пилу рідиною. Чим 
більша змочуваність, тим ефективніший процес очищення. 
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СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства, 

набуває важливого значення удосконалення управління комерційною 

діяльністю. Запорукою цього є побудова сучасної та ефективної 

системи інформаційного забезпечення. На сьогодні, проблемі 

формування інноваційної системи інформаційного забезпечення 

комерційної діяльності серед науковців, приділено досить мало уваги. 
Це визначає актуальність проблеми теоретичного обґрунтування 

інформаційного забезпечення комерційної діяльності. 

Сучасна економічна рецесія, яка спостерігається на світовому 

економічному просторі зумовлює пошук нових сучасних та 

інноваційних методів ведення бізнесу. Трансформація комерційної 

діяльності залежить від ефективного інформаційного забезпечення. 

Так, Палагута В.В. вважає, що «За стрімкістю і масштабністю 

розповсюдження це явище є унікальним, адже жоден інший вид 

виробництва і жодна інша технологія не запановували у світі так 

швидко, надійно і практично» [1]. Дане твердження дійсно підкреслює, 

що інформатизація є важливим елементом стратегічного розвитку 

комерційної діяльності. Проаналізувавши наукову літературу, яка 
торкається нашого дослідження, ми помітили, що є різні підходи, які 

обґрунтовують поняття сутності інформаційного забезпечення. А саме:  

– інформаційне обслуговування управління;  

– заходи, щодо створення інформаційного середовища управління;  

– наявна сукупність дій, що сприяють отриманню інформації, яка 

слугує орієнтиром для управління комерційною діяльністю. 

Розглянемо деякі наукові трактування поняття сутності 

інформаційного забезпечення. Так, В.В. Годин та І.К. Корнєєв 

трактують інформаційне забезпечення підприємства як «інформаційне 

обслуговування управління, як дії з надання потрібної для 
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управлінської діяльності інформації в необхідне місце на основі 

певних процедур із заданою періодичністю, а також як заходи щодо 

створення інформаційного середовища управління» [2]. З даного 

твердження випливає, що інформаційне середовище складається з ряду 

елементів, а саме: різноманітність джерел отримання інформації; 

інформаційна система підприємства; топ-менеджері, які користуються 

отриманою інформацією (рис.1). 

 
Рис. 1. Блок-схема інформаційного середовища комерційної діяльності 

 

У свою чергу, Т.В. Безбородова доводить, що «інформаційне 

забезпечення – це процес задоволення потреб користувачів в 

інформації, необхідній для прийняття рішення, для здійснення якого 

необхідна наявність відповідної інформаційної системи» [3]. Дане 
твердження аргументоване на задоволення потреб потенційних 

споживачів інформації, які на основі отриманих даних формують 

відповідні управлінські рішення. 

Отже, інформаційне забезпечення управління комерційною 

діяльністю відіграє важливу роль у забезпеченні ефективної діяльності 

підприємств. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ В СИСТЕМАХ ГАРАНТІЙНОГО І 

СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 

 

Сервіс і гарантійне обслуговування є невід´ємними елементами 

товарної політики. Сервіс розглядається як система обслуговування 

покупців. Його мета перш за все – це запропонувати покупцям 

наявний товар і надати їм допомогу в одержанні найбільшої користі 

від обраного ними товару.  

Якість сервісного обслуговування впливає на імідж компанії як 

виробника продукції. Характеристиками сервісного обслуговування 

підприємства фахівці розглядають: якість, асортимент, ціну, гарантію, 
соціальну престижність послуг підприємства-виробника; зручність місць 

розташування сфери обслуговування; способи організації процесу 

надання сервісного обслуговування та оформлення приміщень тих фірм, 

які надають послуги покупцям товарів виробника; націленість на 

вирішення проблем споживача, близькість до споживача, широкі 

безпосередні контакти виробника, посередника та споживача.  

Сервісне обслуговування може змінюватися залежно від того, чи 

призначена послуга для залучення чи утримання нових клієнтів, а також 

від характеру самого продукту – чи це щоденний продукт, чи 

довгостроковий – що зумовлює необхідність використання певних 

комунікацій для застосування певних послуг сервісного обслуговування. 
Практика показала, що компанії, які надають якісне сервісне 

обслуговування, набагато ефективніше працюють на ринку. Вони можуть 

встановлювати вищу ціну, і клієнт буде готовий витратити гроші на 

кращу загальну послугу. Надання послуг покупцям і через них 

споживачам або споживачам виробником продукції збільшує кількість 

покупців цього товару і можливість отримувати більший прибуток. 

Загальний характер визначення має і класифікація послуг на кожному 
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етапі процесу продажу товару. За цією ознакою послуги поділяються на 

такі, що надаються перед продажем товару, в процесі продажу та після 

продажу товару покупцеві. Головним компонентом системи гарантійного 

та сервісного обслуговування споживачів є гарантія на товар. 

Система гарантійного та сервісного обслуговування споживачів у 

сфері електронної комерції є сукупністю відносин взаємодії продавців 

і покупців на предмет профілактичного, гарантійного і страхового 

обслуговування споживачів товарів, а також надання їм послуг, 

пов’язаних зі створенням естетично-комфортних умов упакування, 
постачання, встановлення та експлуатації товарів. У табл. 1 наведено 

порівняльний аналіз стандартної та розширеної системи контролю за 

сервісним обслуговуванням споживачів товарів. 

Таблиця 1 

Спільні і відмінні ознаки стандартної і розширеної систем 

сервісного обслуговування споживачів товарів 

Характеристики система 
Види схем 

Стандартна Розширена 

Передбачає гарантію на товар + + 

Передбачає профілактику придбаних 

товарів 

- + 

Передбачає страхування від не 

гарантійних випадків 

- + 

Передбачає післягарантійне 

обслуговування 

+ + 

Передбачає діагностику, ремонт або 

заміну на новий товар 

+ + 

Створення естетично-комфортних умов 
упакування, постачання, встановлення та 

експлуатації товарів 

- + 

Як бачимо, системи надають практично однаковий перелік послуг, 

тобто передбачають: гарантію на товар; діагностику, ремонт або заміну 

одного товару на інший; післягарантійне обслуговування у сервісних 

центрах. Проте, розширена система, на відміну від стандартної, надає такі 

додаткові послуги як – страхування від не гарантійних випадків 

придбаних товарів та профілактику придбаних товарів. Зазначимо, що для 

споживачів ці додаткові види послуг є досить привабливими та 

корисними, тому поширена система обслуговування користується 

неабияким попитом. 
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КОНТРАБАНДНІ СХЕМИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ 

МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 

 

Таке суспільне явище, як контрабанда відомо людству ще з 

стародавніх часів. Історія виникнення та розвитку контрабанди тісно 

пов’язана з перехідними етапами економічного та суспільного 
розвитку. Україна щорічно втрачає через недоотримання у 

держбюджеті значні суми коштів. Контрабанда (від італ. contrabando, 

від contra «проти» і bando «урядовий указ») – незаконне перевезення 

(переміщення) товарів або/та інших предметів через митний кордон. 

Товари і/або цінності, які переміщувались незаконним шляхом, також 

одержали назву контрабанди.Словом «контрабандос» називали товари 

і предмети, що заборонялося для ввезення і підлягали конфіскації. 

За історичними даними контрабанда мала особливий розцвіт у 

країнах, де стосовно окремих груп товарів або були введені заборони 

на їх ввезення, або де з метою обмеження запроваджувались високі 

митні тарифи на їх імпорт. Так наприклад у Британії наприкінці XVIII 

ст. на алкоголь та предмети розкоші були встановлені високі ставки 
мита, що сприяло їх незаконному завезенню з материка. 

На даний час поширеними предметами контрабанди тобто 

основними об’єктами незаконного переміщення через митний кордон 

України є підакцизні товари, валютні цінності, автотранспортні засоби, 

стратегічна та промислова сировина, металобрухт, кольорові та 

дорогоцінні метали, культурні цінності.Визначення поняття 

«контрабанда» наведено у статті 201 Кримінального кодексу України. 

З метою уникнення відповідальності та покарання злочинці вдаються 

до різноманітних схем незаконного переміщення товарів. 

Перелік найбільш популярних контрабандних схем незаконного 

імпорту (сірого і чорного) за даними експертів дослідницького центру 
CASE Ukraine представлений такими різновидами контрабанди. 

1) Чорна контрабанда проявляється у невідповідності товару по 

факту у контейнері і за документами, або у відсутності даних за 

документами, на що митниця закриває очі. 

2) Перерваний транзит – це схема, за якою товари під час ввезення 

в Україну заявляються як «транзитні» з подальшим їх вивантаженням 

на території України.  
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3) «Норма», «мурашки» або «піджаки». Зловживання пільгами, які 

надає законодавство для ввезення громадянами товарів (на суму 500 

євро авто, 1000 євро – авіа): подрібнення товарних партій товарів, 

формування бригад із фізичних осіб (так звані «мурахи»), які в межах 

норми «до 500 євро, до 50 кг» переміщують товари без оподаткування. 

4) Недостовірне декларування – заниження ваги, кількості, 

габаритів, митної вартості, декларування товарів не за своїм кодом чи 

найменуванням, приховування реальних марок товаровиробників чи 

якісних характеристик товару. 
5) «Пересорт» – основне джерело контрабанди, від якого часто 

намагаються відвернути увагу. А саме, заниженнях під час визначення 

митної вартості, пересортуванні товарів та аналогічних грубих порушеннях. 

6) «Майданчик» або «модна фірма». Створення фірм-імпортерів, 

які отримують від митниці «особливі умови» (тарифи, «гра» з вагою та 

кодами товарів).  

7) «Зеленка» – переміщення товарів поза пунктами пропуску на 

кордоні без документів так званою «зеленкою» (полями, лісами, 

підземними тунелями, річками, на літаках тощо). 

8) Порожняки – оформлення транспортних засобів з товарами 

(зокрема мікроавтобусів) як таких, що переміщуються порожніми. Ця 

схема контрабандного ввезення зав’язана на людському факторі, 
оскільки перевірка наявності та характеристика вантажу у 

транспортному засобі здійснюється працівниками митниці без будь 

якого зовнішнього контролю. 

У період військової агресі РФ проти України котрабандним шляхом 

намагаються переміщувати військову зброю та знаряддя, військовий 

одяг та взуття, бронежилети, каски, медичні препарати, прилади 

нічного бачення тощо. Користуючись змінами у чинному митному 

законодавстві, необізнаністю та інколи довірливістю волонтерів, 

злочинці намагаються товари, заявлені в митному режимі 

«гуманітарна допомога», переправили іншими каналами збуту, чим 

наносять дуже велику економічну та соціальну шкоду. Саме 
контрабандна діяльність з незаконного переміщення товарів через 

митний кордон на даний час є одним з найнебезпечніших напрямів 

криміналізації зовнішньоекономічної галузі. Українське суспільство 

знаходиться в процесі проведення суттєвих правових реформ, зокрема 

на шляху подолання як традиційних контрабандних схем здійснення 

експортно-імпортних операцій так і схем, що виникають в нових 

геополітичних умовах сучасного світу. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

У сучасних умовах господарювання при нестабільному 

економічному середовищі умови функціонування поліграфічних 
підприємств істотно змінилися, це пов’язано з тим, що підвищилася 

інтенсивність змін у зовнішньому середовищі та виникла принципово 

нова форма виробництва і споживання продукції – електронна, яка є 

замінником традиційної друкованої продукції [1]. Це у свою чергу дає 

можливість розвиватися підприємству, підвищуючи рівень конкуренції 

у поліграфічній галузі, створюючи додаткові можливості для 

покращення якості продукції  та максимізації його доходів. Важливим 

напрямом досягнення цієї мети в даній сфері є диверсифікація видів 

поліграфічних підприємств. Диверсифікація є такою концепцією, якій 

не можна дати однозначного визначення. Загальновідомо, що з 

економічної точки зору, диверсифікація (від латин. diversus – різний і 

facer – робити) – це одночасний розвиток декількох або багатьох, не 

взаємопов'язаних технологічних видів виробництва або 

обслуговування, розширення асортименту виробництва або послуг. Усі 

причини застосування диверсифікації викликані одним – підвищити 

ефективність діяльності підприємства не лише на сьогодні та в 
найближчому майбутньому, але й на тривалу перспективу [2]. 

Диверсифікація – це стратегія, яка передбачає вихід підприємства в 

нові для нього сфери бізнесу. За Ф. Котлером розрізняють такі види 

диверсифікації: вертикальна (концентрична), горизонтальна та 

конгломератна (табл. 1).  

Таблиця 1 

Приклади видів диверсифікації поліграфічних підприємств 
Вид 

диверсифікації 
Визначення Приклад 

Вертикальна Поповнення номенклатури 
виробами, які в технологічному 
та маркетинговому аспекті 

пов’язані з існуючими 
товарами фірми 

Виробництво 
паперової упаковки як 
для власної продукції, 

так і на замовлення 
клієнтів  
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продовження табл. 1 
Горизонтальна розширення власного 

асортименту продукції 
виробами, які не пов'язані з 

тим, що випускається, але 
створюють зацікавленість 

клієнтів 

Підприємство, яке 
займалося тільки 

друком, пропонує ще 

послуги створення 
макетів та 

розроблення дизайну 

Конгломератна Вихід у нові види бізнесу, 
поповнення асортименту 
товарами, які не мають 
ніякого відношення до 

технології, яку застосовує 
компанія, а також до її 
товарів та ринків збуту 

Створення власного 
маркетингового 

агентства / Друк фото 
та картин на холстах / 

Виробництво «картин 
по номерах» 

Розроблено автором на основі [3] та власних досліджень 

 

Диверсифікація виробництва поліграфічних підприємств з огляду 

на специфіку даної галузі, має свої істотні особливості. Такий вид 

диверсифікації як конгломератна є дуже ризикованою, потребує 

великих фінансових витрат і доступний лише підприємствам зі 
значним науково-технічним та технологічним потенціалом. Тому, на 

нашу думку найбільш доцільним в даній сфері господарювання в 

умовах нестабільного економічного середовища є застосування 

вертикальної та горизонтальної диверсифікації. 

 

Список використаної літератури 

1. Гуткевич С.О., Шендерівська Л.П. Управління розвитком 

поліграфічних підприємств // Бізнес та інтелектуальний капітал. 

Інтелект ХХІ №6. - 2018р. – с.142-148. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_6/28.pdf 

2. Багорка М.О., Білоткач І.А. Диверсифікація як фактор 

підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах // 
Інвестиції: практика та досвід № 10. – 2009р. – с. 17- 21. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/10_2009/6.pdf 

3. Котлер Ф. Основи маркетинга / Котлер Ф.;[пер. с англ. Е. 

М.Пеньковой]. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с. 

http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_6/28.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/10_2009/6.pdf


49 
 
 

В. Кoрiньoвcький 
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CУЧACНI ТРEНДИ IНТEРНEТ-МAРКEТИНГУ 

 

Бiзнec уce cтрiмкiшe йдe в oнлaйн, ocкiльки цe нe тiльки зручнo, a й 

вигiднo i мeнш eнeргoзaтрaтнo. Крiм тoгo, пoрiвнюючи мoжливocтi 

трaдицiйниx кaнaлiв рeклaми тa iнтeрнeту, фaxiвцi пeрeкoнуютьcя, щo 

лiдируючим у рoзвитку будe caмe другий вaрiaнт, aджe вiн 
рoзвивaєтьcя нaбaгaтo швидшe. Caмe тoму зaвжди вaжливo звeртaти 

увaгу нa нaйнoвiшi тeндeнцiї у cфeрi Iнтeрнeт-тoргiвлi, щoб рeклaмнi 

кoмпaнiї тривaли з мaкcимaльнoю eфeктивнicтю.  

Кoмплeкcнe зacтocувaння вcix мoжливиx iнcтрумeнтiв мaркeтингу 

тa iнтeрнeт-мaркeтингу, трeндiв, кaнaлiв рeклaми i прocувaння 

рecурciв в iнтeрнeтi дaє змoгу збiльшити вiдвiдувaнicть caйтa й 

пiдвищити рiвeнь прoдaжiв.  

Caмe oнлaйн мaркeтинг дaє змoгу прaцювaти з нaйбiльшoю 

цiльoвoю aудитoрiю, зaлучaти мaкcимaльну кiлькicть пoтeнцiйниx 

клiєнтiв, утримувaти нaявниx. 

Cтрiмкий рoзвитoк iнтeрнeт-мaркeтингу пoрoджує пocтiйнi змiни, 

щo cтocуютьcя cтрaтeгiй тa тexнoлoгiй, i для зaбeзпeчувaння 
eфeктивнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa нeoбxiднo вcтигaти зa ocтaннiми 

тeндeнцiями у цiй cфeрi. 

“Iнтeрнeт нaгaдує рaкeту-приcкoрювaч, якa штoвxaє впeрeд 

прoдaжi пiдприємcтвa i cприяє рoзвитку, – cтвeрджує Фiлiп Кoтлeр. – 

Ми мрiємo прo тe, щoб уci пoкупцi cвiту здiйcнювaли cвoї тoргoвi 

угoди caмe чeрeз iнтeрнeт”. 

Дocлiдивши рiзнi пoгляди нa визнaчeння cутi iнтeрнeт-мaркeтингу, 

дoxoдимo виcнoвку, щo цe cукупнicть зaxoдiв у мeрeжi, cпрямoвaниx 

нa прocувaння прoдукцiї кoмпaнiї, зрocтaння прoдaжiв, збiльшeння її 

впiзнaвaнocтi, a тaкoж утримaння клiєнтiв зa дoпoмoгoю рiзниx 

iнcтрумeнтiв. Тoбтo iнтeрнeт-мaркeтинг (internet marketing) є 
cукупнicтю зaxoдiв у вcecвiтнiй мeрeжi “iнтeрнeт”, cпрямoвaниx нa 

привeрнeння увaги пoтeнцiйниx cпoживaчiв дo тoвaру чи пocлуги, 

збiльшeння пoпулярнocтi цьoгo тoвaру (caйтa) в мeрeжi тa йoгo 

прocувaння з мeтoю прoдaжу. 

Iнтeрнeт-мaркeринг мicтить уci cклaдoвi мaркeтингoвoї дiяльнocтi 

(дocлiджeння ринку, пoкупцiв, зoвнiшньoгo ceрeдoвищa; прocувaння 

прoдукцiї, брeндинг, рoбoтa з пoceрeдникaми, oргaнiзaцiя тoргoвo-
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збутoвoї дiяльнocтi) тa кoмплeкc дoчiрнix гaлузeй (бaнeрнa рeклaмa i 

public relations (PR), мeтoдики прoвeдeння мaркeтингoвиx дocлiджeнь 

в iнтeрнeтi, фoрмувaння cпocoбiв прaвильнoгo пoзицioнувaння 

тoргoвoї мaрки нa ринку, вивчeння пoпиту тa cпoживчoї aудитoрiї, 

ocвoєння aлгoритмiв фoрмувaння i зaбeзпeчeння виcoкoї eфeктивнocтi 

рeклaмниx кaмпaнiй тoщo). 

Iнтeрнeт-мaркeтинг прoдoвжує пiдкoрювaти cвiт тa вiдбирaти у 

трaдицiйниx cпocoбiв рeклaми чacтку ринку. Цe нe дивнo, aджe 

прaцювaти з нaйбiльш цiльoвoю aудитoрiєю мoжe тiльки digital 
мaркeтинг. Cтрiмкий рoзвитoк iнтeрнeт-мaркeтингу пoрoджує пocтiйнi 

змiни, щo cтocуютьcя cтрaтeгiй i тexнoлoгiй. Щoб зaбeзпeчувaти 

eфeктивнicть дiяльнocтi пiдприємcтвa, нeoбxiднo вcтигaти зa 

ocтaннiми тeндeнцiями. 

Рaзoм iз рoзвиткoм тexнoлoгiй пocтiйнo виникaють нoвi тeндeнцiї. 

Вoни впливaють нa мeтoди i cтрaтeгiї рeaлiзaцiї кoмeрцiйнoї дiяльнocтi 

у цифрoвoму cвiтi. Щoб зaлишaтиcя кoнкурeнтocпрoмoжним бiзнecoм, 

пoтрiбнo нe бoятиcя прaцювaти з нoвими, нeвiдoмими iнcтрумeнтaми, 

cтeжити зa трeндaми тa бути гнучким, нacкiльки цe мoжливo. 

Oтжe, прocувaння тoвaрiв, пocлуг i кoмпaнiї нa iнтeрнeт-aудитoрiю 

– eфeктивний нaпрямoк нa шляxу рoзвитку брeндa тa бiзнecу в цiлoму. 

Iнтeрнeт-мaркeтинг дoцiльнo викoриcтoвувaти в кoмплeкci, 
зacтocoвуючи нaйнoвiшi трeнди, iнcтрумeнти, a нe вибiркoвo чи нe 

cиcтeмнo. Влacнe, в кoмплeкcнoму пiдxoдi зaклaдeний ключ дo 

eфeктивнocтi iнтeрнeт-мaркeтингoвиx кoмунiкaцiй. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах сучасної ринкової економіки ефективність та 

результативність прийнятих управлінських рішень на всіх рівнях 

здебільшого залежить від результатів аналізу фінансового стану 

суб’єкта господарювання, в результаті якого обчислюються не тільки 
окремі коефіцієнти та вивчається комплекс показників, а також 

відображаються різні аспекти фінансової діяльності підприємства. 

Фінансовий стан – це складна, інтегрована за багатьма показниками 

характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що 

відображає ступінь забезпеченості підприємства фінансовими 

ресурсами, раціональності їх розміщення, забезпеченості власними 

оборотними коштами для своєчасного проведення грошових 

розрахунків за своїми зобов’язаннями та здійснення ефективної 

господарської діяльності в майбутньому [1]. 

Для визначення фінансового стану використовують безліч 

аналітичних показників, такі як [2]:  

1. Платоспроможність і ліквідність, що характеризують фінансові 
можливості підприємства щодо погашення заборгованості, покриття 

підприємством позичкових коштів; 

2. Прибутковість – дають можливість порівняти отриманий 

прибуток з вкладеним капіталом, тобто міру ефективності 

авансованого у виробництво і реалізацію капіталу;  

3. Ділова активність – характеризує кругообіг засобів 

підприємства;  

4. Фінансова стійкість – характеризує співвідношення власних і 

залучених коштів.  

Для проведення достовірного та повного аналізу фінансового стану 

підприємства використовують велику кількість джерел, які загалом 

можна згрупувати як: звітні дані, позаоблікові дані, планово-

розрахункові дані.  

Згідно досліджень основними напрямками покращення 

фінансового стану підприємств є: збільшення вхідних та зменшення 
вихідних грошових потоків, збільшення виручки від реалізації, 

мобілізація внутрішніх резервів підприємства.  
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Підвищення розмірів вхідних грошових потоків можливе за 

рахунок: збільшення виручки від реалізації; продажу частини 

основних фондів; рефінансування дебіторської заборгованості.  

Скорочення вихідних грошових потоків можливе за рахунок: 

зниження витрат, які відносяться на собівартість продукції; зниження 

витрат, які покривають за рахунок прибутку. 

В свою чергу розмір виручки від реалізації залежить від: обсягів 

реалізації продукції; ціни одиниці продукції, що реалізується [3]. 

Для збільшення обсягів реалізації, необхідно максимізувати 
збутову діяльність підприємства. Стимулювання збуту на конкретному 

підприємстві залежить від особливостей господарюючого суб’єкта  та 

обраної ним стратегії маркетингу. Бажаний результат можна отримати 

шляхом надання знижок покупцям, помірним зменшенням цін, 

застосуванням масової реклами. Не існує для всіх підприємств єдиної 

системи збільшення обсягів реалізації,  тому для кожного 

підприємства необхідно самостійно здійснювати пошук цих способів, 

шляхом аналізу діяльності підприємства, товарних ринків та смаків і 

уподобань споживачів.. 

Одним із важливих напрямів зміцнення фінансового стану є 

мобілізація внутрішніх резервів за рахунок проведення: 

реструктуризації активів підприємства; сукупності заходів, пов’язаних 
зі зміною структури та складу активів балансу; перетворенням в 

грошову форму наявних матеріальних та фінансових активів 

підприємства. 

Отже, покращення фінансового стану підприємства можливе за 

рахунок здійснення фінансового аналізу діяльності підприємства. 

Тому для успішного керування виробництвом необхідно активно 

впливати на формування показників господарської і фінансової 

діяльності шляхом постійного моніторингу даних про його стан, а 

також зміни, які в ньому відбуваються. 
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І. Кольдюба 

Науковий керівник - к.т.н. доц. С.Г. Ягольник 

 

АНАЛІЗ РИНКУ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ НА ЛОНДОНСЬКІЙ 

БІРЖІ МЕТАЛІВ 

 

Сировиною і продукцією металургії торгують приблизно 20 

міжнародних товарних бірж. Однією з найвпливовіших бірж є 

Лондонська біржа металів (LondonMetal Exchange – LME). Вона була 
заснована у 1877 р. В даний час на цій біржі котируються 8 основних 

металів: первинний алюміній, мідь, свинець, нікель, олово, цинк, 

срібло і вторинний алюміній.  

У своїй роботі ми вирішили проаналізувати динаміку цін на три 

кольорові метали – алюміній (біржова назва – високоякісний 

первинний алюміній), мідь (біржова назва – мідь сорту А) та нікель 

(біржова назва – високоякісний нікель) з 2017 по 2022 р включно. 

Результати представлені на рис. 1–3 відповідно. 

 
Рис 1. Динаміка цін на алюміній на LME в період від  

01.09.2017 р.  по 01.09.2022 р. включно 

 
Рис 2. Динаміка цін на мідь на LME в період від  

01.09.2017 р.  по 01.09.2022 р. включно 
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Рис 3. Динаміка цін на нікель на LME в період від  

01.09.2017 р.  по 01.09.2022 р. включно 

 

Як видно з рис 1, 2 та 3 найнижчі ціни на алюміній, мідь та нікель 
на LMEбули в березні-квітні 2020 р. Такий різкий спад  цін на вище 

перераховані метали в той період року можна пояснити реакцією 

ринку кольорових металів на початок світової пандемії COVID–19, та 

спричинене ним побоювання економічної кризи з приводу очікування 

глобального економічного спаду. 

Як видно з рис 1, 2 та 3 найвищі ціни на алюміній, мідь та нікель на 

LMEбули в лютому-березні 2022 р. Такий стрімкий ріст ціни на  ці 

метали  в той період року можна пояснити вторгненням Росії в 

Україну. Індекс шести з восьми металів, якими торгує LME злетів до 

рекордно високого рівня на тлі побоювань, що напад Росії на Україну 

призведе до дефіциту цих металів. Також на зростання цін вплинуло 

обмеження виробництва в Китаї та стрімкий розвиток виробництва 
електромобілів. 

Так, наприклад, запаси алюмінію на складах LME становили 704,8 тис. 

т, і були найнижчими починаючи з 2007 року. В лютому, до початку 

вторгнення РФ на територію України та запровадження санкцій проти 

агресора, на ринку міді спостерігався профіцит цього металу обсягом 95 

тис. т. Нікель подорожчав до 11-річного максимуму і досягнув найвищого 

рівня який був зафіксований у серпні 2011 року. Запаси нікелю на LME за 

варрантом впали до багаторічного мінімуму 39 тис. т, і були на 79% 

менше, ніж рік тому, і на 26% із початку 2022 р. 

Станом на початок вересня 2022 р. ціни  на кольорові метали частково 

стабілізувалися. Але на них і надалі будуть впливати макроекономічні 
події, курс долара, стан зовнішніх ринків та тенденції до ризику. 
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Науковий керівник - к.е.н., доц. О.Є. Шайда 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Запорукою посилення конкурентоспроможності України є 

підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств. 

Інновації дозволять забезпечити підприємству впевнені конкурентні 
переваги, створити умови для збільшення його частки на ринку та 

стабільного розвитку. Значення інноваційних чинників в забезпеченні 

конкурентоспроможності зростає, оскільки в умовах глобалізації 

світового ринку українські підприємства перебувають в гіршій 

ситуації порівняно з іноземними конкурентами, технологічний рівень 

більшості з яких є набагато вищим. 

Аналізуючи інноваційні процеси у вітчизняному підприємництві, 

можемо констатувати значне зменшення кількості інноваційно 

активних підприємств. Їх частка у загальній кількості підприємств 

знизилася з 28,1 % у 2016-2018 рр. до 8,5 % у 2018-2020 рр. (табл. 1). 

Для порівняння у промислово розвинутих країнах більше половини 

підприємств займаються інноваційною діяльністю  
Таблиця 1 

Показники інноваційної активності підприємств України [1] 

Показник 2016-2018 2018-2020 

Кількість інноваційно активних 

підприємств, одиниць 

8173 2281 

Частка кількості інноваційно активних 

підприємств у загальній кількості 

підприємств, % 

28,1 8,5 

 

Доволі стрімкою спадною тенденцією характеризувалася динаміка 

частки реалізованої інноваційної продукції промислових підприємств 

в загальному її обсязі у період 2000-2020 рр. Можна зауважити 

незначне зростання цього показника в останні чотири роки 

аналізованого періоду, але все одно його значення залишалося 

мізерним і не досягало навіть 2 % (рис. 1). Отже, задекларована 
стратегія інноваційного розвитку економіки України далека від 

практичної реалізації.  
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Рис. 1. Частка обсягу реалізованої інноваційної продукції у загальному 

обсязі реалізованої продукції промислових підприємств, %  

(у 2016 р. розрахунок показника не здійснювався) [1] 

 

Серед причин низької інноваційної активності українських 

підприємств відсутність модернізації матеріально-технічної бази, що 

унеможливлює впровадження інноваційних процесів, оновлення 

основних засобів, нарощення виробничих потужностей, і все це через 

брак необхідних фінансових ресурсів.  

Повномасштабна агресія Росії однозначно погіршить перспективи 

інноваційного розвитку України, оскільки ті вітчизняні підприємства, 

які вціліли і змогли продовжити виробничу діяльність, працюють в 
умовах елементарного виживання. Масштаби втрат можливо буде 

оцінити лише після завершення військових дій, але вже зараз за 

прогнозами Світового банку потреби України на відновлення у півтора 

рази перевищують ВВП України у 2021 р. Але разом з тим, війна 

надала Україні величезну увагу та підтримку ЄС та міжнародної 

спільноти. Тому дуже важливо буде розставити правильні пріоритети у 

використанні отриманої від наших міжнародних партнерів фінансової 

допомоги, щоб зреалізувати кардинальні зміни у розвитку інноваційної 

сфери нашої країни. 

 

Список використананої літератури 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. 
Вилучено з: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Ю. Кушнір 

Науковий керівник - рhD, доц. Р.Р.Русин-Гриник 

 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Для ефективного та тривалого функціонування на ринку, в 

сучасних умовах, будь-яке підприємство враховує різноманітні 

фактори. Дані фактори відносяться до внутрішнього та зовнішнього 
середовища підприємства. Непередбачуваними для підприємства є 

фактори зовнішнього середовища, оскільки будь-яке підприємство не 

може вплинути на них. Тому, що вони є не прогнозованими та швидко 

змінюються. Конкурентоспроможність підприємства залежить від 

уміння вчасно та вдало враховувати зміни зовнішнього середовища та 

максимально послабити вплив факторів через пошук інноваційних 

методів управління. Щоб врахувати всі наявні фактори зовнішнього та 

внутрішнього середовища, топ-менеджері підприємства повинні 

отримати достовірну та ґрунтовну інформацію. Проводити аналіз 

факторів зовнішнього середовища, тобто макрорівня, слід здійснювати 

за групами. Ми провели наступне групування: це постачальники, це 

споживачі, це попит, який склався на ринку. Наведені нами групи 
носять універсальний характер, тобто вони для всіх підприємств є 

типовими, але дослідникам слід враховувати специфіку фінансово-

господарської діяльності  підприємства. На нашу думку, ефективність 

управління комерційною діяльністю, повинна базуватися на отриманні 

інформації по двох групах факторів впливу, а саме внутрішньої та 

зовнішньої. Тому, якщо говорити про отримання інформації по 

факторах впливу однієї з груп є неправильним. Так, другою, не менш 

важливою групою факторів впливу на результативність управління є 

внутрішня ефективність, яка визначається детермінантами 

внутрішнього середовища. Отже, достовірність отримання інформації 

про фактори впливу на комерційну діяльність залишається досить 
актуальною та потребує більш ґрунтовного вивчення, оскільки кожне 

підприємство має свою специфіку фінансово-господарської діяльності. 

 

Список використаної літератури 

1. Палагута С.С. Особливості інформаційного забезпечення 

управління підприємств та організацій. Миколаївський національний 

університет імені В.О. Сухомлинського. Вип.16. 2017. С.418-421. 
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Останніми роками ресторанний бізнес розвивався досить 

динамічно та зростав випереджаючими темпами. Один за іншим 

відкривались нові ресторани, паралельно ще більш швидкими темпами 
колишні ринки перетворювались на модні гастропростори, з’являлись 

нові формати підприємств ресторанного бізнесу. 

Сучасні реалії функціонування підприємств ресторанного бізнесу 

характеризуються досить складною ситуацією. Перш за все, 

поширення загрози COVID-19 впродовж останніх двох років у всьому 

світі змінило діяльність усіх підприємств ресторанного бізнесу. 

Рецесія коронавірусу не залишила жодної індустрії недоторканою, 

серед яких ресторанний бізнес є найбільш помітним та 

емблематичним. У зв’язку з пандемією коронавірусу закритися 

більшість підприємств ресторанного бізнесу були вимушені закритися 

у всьому світі. Підприємства ресторанного бізнесу здійснили ряд 

трансформацій щодо діяльності в умовах пандемії. Проте 
адаптувавшись до умов діяльності в часі пандемії ресторанний бізнес 

зіштовхнувся з безпрецедентною кризою – бойові дії на території 

нашої держави. Український бізнес зазнав більших втрат, ніж за час 

пандемії. Наслідки завданої шкоди важко оцінити, оскільки бізнес по 

всій території країни досі під загрозою.  

В залежності від низки факторів і умов власники підприємств 

ресторанного бізнесу почали повертатись до роботи та відновлювати 

діяльність, перш за все, задля підтримки фінансового становища 

країни. Крім того держава також закликає бізнесменів відновлювати 

роботу у регіонах  з відносно спокійною ситуацією. 15 березня 2022 

року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає «додаткові 
податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни». Загалом це 

близько 40 податкових та інших змін. Серед інших змін для 

підтримання бізнесу у воєнний час: 

– великий бізнес зможе скористатися спрощеною системою 

оподаткування та сплачувати єдиний податок, – так, як це нині робить 

малий бізнес. Для цього ліміт річного обігу підприємства чи компанії 
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не повинен перевищувати 10 млрд грн, а обмеження щодо кількості 

працівників знято; 

– ФОПи І та ІІ групи можуть платити єдиний податок 

добровільно. Якщо впродовж воєнного часу вони не отримуватимуть 

доходу, вони також можуть не сплачувати ЄСВ; 

– ФОПи ІІ-ІІІ груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за 

мобілізованих працівників. Такі суми будуть сплачені коштом 

держбюджету; 

– з 24 лютого 2022 року до кінця 2022 року власники 
звільняються від сплати податку за землю, розташовану на територіях, 

де йдуть бої. 

Замість ПДВ та податку на прибуток встановлено ставку 2% від 

обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша та друга 

група ФОП – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Можете – 

платіть, не можете – немає питань, – заявив президент, додавши, що й 

перевірки бізнесу будуть «максимально скасовані». 

Всі ці умови призвели до суттєвих змін в організації діяльності 

підприємств ресторанного бізнесу і швидкому темпу переозброєння та 

реорганізації діяльності. Сьогодні підприємства ресторанного бізнесу, 

як ніколи раніше, ведуть активну боротьбу за збереження власної 

життєздатності. Щоб вистояти у складних умовах, власники 
підприємств ресторанного бізнесу трансформують звичні формати 

діяльності та активізують всі можливі резерви та ключові ресурси. 

Так наразі підприємства ресторанного бізнесу активно долучились 

до благодійної допомоги. Вони всіма силами підтримують 

переселенців, безкоштовно готують комплексні обіди для солдатів 

Збройних Сил, використовують власні склади для зберігання 

продуктів. 

Отже, сьогодні підприємства ресторанного бізнесу зіткнулися з 

найбільшим випробуванням за останній час. Для збереження бізнесу та 

забезпечення ефективного перепрофілювання звичного режиму роботи 

підприємствам ресторанного бізнесу необхідно знати свої сильні і 
слабкі сторони, вміти правильно і грамотно розбиратися в ситуації на в 

країні та ринку, розробити відповідну стратегію діяльності. Це все 

дасть можливість підприємствам ресторанного бізнесу не тільки 

«втриматись на плаву», а й отримувати прибуток, залучати клієнтів та 

дозволить функціонувати на ринку довгий період часу. 
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УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

СВІДОМОСТІ 

 

Повномасштабне вторгнення в Україну продовжує завдавати значної 

шкоди мешканцям та інфраструктурі населених пунктів. Війна впливає і 

на дику природу. Внаслідок цього – зменшення та погіршення стану 
природних екосистем, катастрофічна шкода для біорізноманіття, хімічне 

та промислове забруднення, замінування територій. У поточний час 

неможливо цілком оцінити шкоду довкіллю завдану війною через дві 

причини: бойові дії все ще тривають і не всі новини можуть бути 

висвітлені публічно з тактичною ціллю. Проте, якщо виокремити 

найсерйозніші проблеми то ними однозначно будуть: ядерний тероризм; 

забруднення земельних ділянок та пожежі у лісах. 

На початку березня Міндовкілля ініціювало збір інформації, до 

якого долучилась велика кількість громадських організацій, про 

злочини проти навколишнього середовища. (рис. 1) [1]. 

Рис. 1. Кількість екозлочинів по областях [1] (території Луганської та 

Донецької областей частково) 

 

Схід України є однією з найбільш індустріалізованих територій, де 

локалізувати ризики не було б перешкоди у звичайних умовах, але не 

за умов постійної загрози бомбардувань і обстрілів. 

Люди ще не знали випадків, коли території атомних станцій ставали 

майданчиками військових операцій. Після 24 лютого Росія захопила 

Чорнобильську АЕС, а 4 березня – Запорізьку, перетворивши їх на зони 

військових дій. Використання у військових цілях атомних станцій –дія, 
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яку неможливо уявити у сучасному цивілізованому світі. Запорізька АЕС 

досі під контролем окупантів. Вони покинули територію Чорнобильської 

зони 31 березня, однак наслідки їх злочинів виявилися катастрофічними. 

Як показало незалежне розслідування, проведене німецьким Greenpeace, 

військове захоплення Чорнобильської зони призвело до підвищення рівня 

радіації на окупованих територіях Полісся (і мова може йти не лише про 

Україну, а й про Білорусь). 

Російський ядерний тероризм триває. Експерти вже порівнюють 

можливу аварію чи то з новим Чорнобилем, чи то з новою Фукусімою. 
Як слушно зазначив член громадської ради з управління зоною 

відчуження Ярослав Ємельяненко, поки на території АЕС є хоча б 

один озброєний окупант, існує ймовірність ядерної катастрофи [2]. 

Війна вже призвела до того, що лише за перші 4 місяці вигоріло 

100 тисяч гектарів лісів та степів України [3]. Можливо, вже не 

зможуть бути відновлені унікальні природоохоронні території. Так, 

наприклад, постраждав національний парк «Святі гори» (рис. 2). 

Рис. 2. Місця пожеж внаслідок боєвих дій [3]. 

На жаль, навіть у тих місцях, з яких відійшли окупаційні війська, 

ймовірність викликаних військовими діями пожеж зберігається доволі 

висока. Багато лісів досі заміновані, а на їх очищення від наслідків 

воєнних дій можуть піти роки та десятиліття. 

Зникають унікальні та екосистемно важливі місця. Отже, можна 

зробити висновок, що довкілля України вже зазнало великої шкоди, а 

що гірше – війна триває і наслідки будуть невтішні. Українська 
екосистема має суттєве значення для екології Європи, через це, зміни 

відбуватимуться й у глобальному кліматі.   
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Є. Рипська 

Науковий керівник -  д.е.н., проф. О.В. Фарат 

 

ПРОДАКТ-ПЛЕЙСМЕНТ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО 

МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТУ  

 

Як часто ви помічаєте рекламу брендів під час перегляду кіно чи 

серіалу? Насправді, кожна деталь одягу, транспортний засіб і навіть 

їжа, якою харчується головний герой, – це можливе місце продакт-
плейсменту. Адже бренди хочуть, щоб персонаж та загальний настрій 

фільму уособлював їхні якості та відмінні риси. 

Про дакт-пле йсмент – рекламний прийом, який полягає в тому, що 

реквізит у фільмах, телепередачах, комп'ютерних іграх, музичних 

кліпах або книгах має реальний комерційний аналог. Зазвичай 

демонструється сам рекламований продукт, його логотип, або 

згадується про його хорошу якість.До основних видів подібної 

реклами можна віднести наступні методики просування продута: 

1. Продукт безпосередньо використовується. До даного 

методу відносяться рекламні ходи, при яких персонаж безпосередньо 

взаємодіє з рекламованим продуктом. Наприклад, у фільмі 

«Перевізник», продактплейсментом виступає автомобіль «AUDI», на 
якому власне і пересувається головний герой. 

2. Продукт чітко видно, але його не використовують. З цим 

методом все досить просто і зрозуміло. 

3. Рекламований продукт може знаходиться на столі, за яким 

сидять персонажі. Вони його не використовують, але його чітко 

видно. 

4. Усна згадка. До даного типу відноситься ситуація, коли хтось 

із персонажів чітко згадує рекламований продукт в діалозі. 

5. Музика. В цьому випадку, в медіапродукті може грати 

музичний трек групи, яку потрібно просунути. 

6. Контекст. В такому випадку, рекламований продукт або 
послуга органічно вписується в панораму. Наприклад, це може бути 

плакат біля якого проходить персонаж, або в місті можна виявити 

підозріло велику кількість автомобілів певної марки. 

Актори, які виконали рекламний контракт у фільмах отримують 

крім гонорарів за зйомку, ще і неабияку додаткову популярність. Саме 

характеристика «вбудований маркетинг» змушує глядача сприймати 

продукт не як предмет реклами, а як буденність кожної людини. В 
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таких випадках глядачі хочуть рівнятись на героїв та несвідомо 

купують саме той товар. Так, компанія Apple, при заключенні договору 

про рекламу своїх товарів у фільмі, в договір включає пункт, у якому 

вказується, що герой, який буде використовувати дану техніку, не 

може в кінці виявитись «поганим». Даний прийом змушує глядача 

характеризувати продукцію компанії як ту, яку обирають тільки 

позитивні персонажі.  

Product-placement є вагомою частиною маркетингової системи 

підприємницької діяльності, оскільки грамотно впроваджений 
рекламний прийом може принести хороші прибутки компанії. На рис 1 

видно як змінюється ціна на товарах через збільшення попиту на нього 

після використання прийому продакт-плейсмент. 

 

Рис.1. Зміни ціни товару внаслідок використання продакт-плейсменту 

 

Отже, продакт-плейсмент стає все більш популярним способом 

звертання до Сприйняття діалогу аудиторією Розташування на екрані 

Розташування в сценарії Розташування в сюжеті Глибина поєднання із 

сюжетом Візуальний прояв потенційних клієнтів, які є вже 

перенасичені впливом рекламних роликів. Для досягнення мети у 
впливі на цільову аудиторію, маркетологи та рекламодавці 

використовують продакт-плейсмент як більш розумний та ефективний 

спосіб, який інколи може коштувати порівняно дешево і принести 

колосальні результати при грамотному впровадженні.  
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Д. Точ 

Науковий керівник - к.е.н доц. Т.І. Данько 

 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ 

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток маркетингових комунікацій підвищує інтерес 

вітчизняного покупця до сучасного ринку, поступово формує культуру 

споживання. Маркетингові комунікації, як один із видів спілкування 
між суб’єктами в людському суспільстві, містять ідею комунікації зі 

споживачем. Саме таким чином встановлюється контакт між 

виробником продукції і покупцем, віднаходяться оптимальні варіанти 

задоволення їхніх інтересів.Сучасне підприємство має в своєму 

розпорядженні різні інструменти комунікацій (рис. 1), а саме: реклама 

у засобах масової інформації, стимулювання збуту, проведення 

масових заходів (виставок, конференцій, презентацій тощо), 

персональний продаж, прямий маркетинг, зв’язки з громадськістю.  

Рис. 1. Система маркетингових комунікацій 

Реклама – невід'ємна частина системи маркетингових комунікацій 

та маркетингу сучасного підприємства в цілому. В даний час 

накопичилося безліч визначень реклами, які можна кваліфікувати на 

три численні групи відповідно за трьома основними концепціями, які 

умовно можна розділити на маркетинг-комерційну, соціально-

психологічну (більшою мірою відповідає сучасній концепції 

соціального маркетингу), і універсальну. Реклама потребує значних 
витрат, а тому мусить бути ретельно спланованою.  

У Законі України «Про рекламу» надане таке визначення реклами: 

«Реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій 
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формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати 

обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи 

товару». Це визначення підкреслює зв’язок реклами і ринку з його 

продавцями і покупцями і конкуренцією товарів і послуг, що постійно 

посилюється [5]. 

Для успішної роботи на ринку недостатньо мати хороші продукти і 

послуги. Для збільшення обсягів їх продажу та отримання прибутку 

потрібно донести до свідомості споживачів вигоди від використання 

продуктів і послуг. Маркетингові комунікації за допомогою реклами 
дозволяють здійснити передачу повідомлень споживачам з метою 

зробити продукти і послуги компаній привабливими для аудиторії. У 

процесі планування (розробки програми рекламування) проводиться: 

ідентифікація цільового ринку, тобто визначення особливостей 

цільових споживачів (спосіб життя, моральні та духовні цінності, які 

газети читають та ін.); визначення цілей реклами; розробка текстової 

частини реклами; вибір видів носіїв реклами; складання графіка 

рекламування; встановлення рекламного бюджету. 

Маркетингову діяльність можна розглядати як самостійний вид 

діяльності і як складову системи управління підприємством, які 

спрямовуються на досягнення поставлених цілей – задоволення 

попиту споживачів і одержання прибутку. Під впливом стрімкого 
розвитку реклами у світі, рекламна діяльність сформувалась як 

особлива галузь економічної діяльності, із відповідним державним 

регулюванням, глобалізаційними та інтеграційними взаємодіями. 
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С. Яворський 

Науковий керівник - к.е.н, доц. Н.П. Яворська 

 

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Згідно з даними опитування Deloitte в Україні, напередодні війни 

другий рік поспіль спостерігалася важлива тенденція: двократне 

переважання темпів зростання онлайн над офлайн. 22% респондентів 

зазначили, що почали купувати частіше онлайн, і лише 9% купують 
частіше офлайн. Як показало дослідження Soul Partners і Baker Tilly 

Україна, обсяг ринку e-commerce в 2020 році зріс на 41% та досягнув 

$4 млрд, що становило 8,8% від загального обсягу роздрібної торгівлі 

в Україні (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динаміка ринку електронної комерції та її частки у 

роздрібній торгівлі 

Сфера електронної комерції за останні роки показала небувале 

зростання в основному це пов'язано з пандемією COVID-19 та 

карантинними обмеженнями, які виступили потужним каталізатором 

для розвитку галузі. Здебільшого бізнес вчасно відреагував на бажання 

потенційних клієнтів якомога рідше відвідувати супермаркети, торгові 

центри та офлайн-магазини, тому екстрено доопрацював та розширив 

можливості інтернет-магазинів та логістики. 
До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в Україні, за 

даними Держстату, жили 28,7 млн осіб у віці від 14 до 70 років (не 

враховуючи жителів тимчасово окупованих районів Донецької та 

Луганської області та Криму). З них 86% людей користувались 

інтернетом, тобто в діджитал було 24,5 млн українців. Але 24 лютого 

значна частина українців переїхала в інші регіони країни та за кордон. 
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До того ж частина наших співгромадян опинилась в окупації. За 

даними Міністерства реінтеграції на 11 травня 2022, внаслідок війни 

переїхали в межах України 8 млн осіб. 

Після практично повної зупинки онлайн-торгівлі в перші тижні війни 

рітейлери поступово налагодили логістику, перенесли склади та 

реорганізувались під зміни попиту. Проте, незважаючи на окреме 

пожвавлення споживацьких запитів та збільшення середнього чеку, 

повноцінне відновлення сектору почалося тільки з літа. А про торгівлю в 

довоєнних об’ємах можна говорити лише по окремим позиціям.  
Так, на початку березня електронна комерція майже «лягла на 

дно». Вже в день російського вторгнення всі онлайн-магазини в 

середньому втратили 82,7% сеансів, За перший тиждень українські 

онлайн-рітейлери втратили майже весь дохід, у середньому він впав на 

92%. Та вже у середині березня доходи почали зростати разом із 

суттєвим збільшенням кількості сесій. На кінець травня деякі категорії 

навіть повернулися до довоєнних показників (зоотовари, косметика, 

господарські та гігієнічні товари). Вже на початок літа за доходом 

щодо довоєнного періоду відновилися лише дві категорії: зоотовари та 

косметика (включаючи господарські та гігієнічні товари). Зростання 

розміру середнього чека спричинило окремі сплески доходу в категорії 

електроніки і побутової техніки.  
Отже, загалом електронна комерція пережила спочатку шокове 

падіння, потім сплеск попиту на окремі категорії товарів і нарешті 

певну стабілізацію після масового переміщення людей, релокації 

складів та виробництв. Облаштування людей на новому місці або 

повернення їх додому поступово повертає продажі в інтернеті до 

зростання. Проте попит змінився. Прихильність до брендів у 

споживачів дуже низька – купують те, що є. В деяких регіонах попит 

впав, проте в інших навпаки виріс. Динаміку зростання зберігають 

категорії, які закривають базові потреби: продукти харчування, 

сигарети, медикаменти, взуття та одяг, гігієнічні та господарчі товари, 

товари для тварин. По мірі відновлення країни у топі продажу 
опинились будматеріали, товари для дому, техніка та електроніка. 

Перевагу маю ті, які забезпечують наявність товару і логістику.  

В повоєнний період електронна комерція здатна стати одним з 

наймогутніших сегментів національної економіки за умови 

економічного стимулювання внутрішнього споживчого ринку та 

залучення клієнтів з інших країн ЄС після приєднання до Єдиного 

цифрового ринку Європейського Союзу. 
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ПІДСЕКЦІЯ  

кафедри туризму 

 

О. Мотуз 
Науковий керівник – к.б.ндоц. Н.Є.Паньків 

 

РОЗВИТОК БРЕНДУ СХІДНИЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Східниця – молодий бальнеологічний курорт в Прикарпатті, який 

дуже стрімко розвивається. Останні декілька років кількість місць 

розміщення, закладів харчування та відпочинку збільшувались, а 

заразом і збільшувалась кількість внутрішніх і іноземних туристів. 

Історія селища, починаючи від першої згадки про нього, налічує 

500 років. Відтоді і почалось формування Східниці як бренду. Сама 

назв веде за собою цікаву історію. Слово «Східниця», за легендою, 
походить від слова «сходитися» (місцеві вважають, що це пов'язано з 

тим, що у свій час люди почали сходитись до місцевої долини). Що 

цікаво, в давньоруські часи поселення мало назву «Золота Баня», а 

зараз цю назву перейняла центральна вулиця містечка. 

Звичайно, що головною візитівкою є мінеральні джерела. Їх 

першовідкривачем був Омелян Стоцький, який заклав початок у 

розвиток селища як лікувального курорту. Більше 20-ти років вчений 

боровся за національне визнання східницьких цілющих джерел. І, 

зрештою, у 1996 році йому це вдалося. Відтоді, щорічно,східничани та 

гості селища святкують 13 серпня з різноманітними урочистими 

дійствами. Зазвичай, подібні події супроводжувались щорічним 

фестивалем «Східницьке літо», однак цього року утримались від 
гучних «забав». Окрім цього, Східниця залучає гостей організацією 

інших фестивалів. З 2012 року проходить фестиваль повітряних куль 

«FLYQUEST», а віднедавна стало популярним «Східниця Трофі», де 

учасники  заходу змагаються за першість на своїх позашляховиках чи 

квадроциклах. Нині більшість заходів, організованих у Східницькій 

громаді, несуть благодійну місію. 

Важливо додати, що селище має гарні міжнародні зв'язки. Завдяки 

співпраці з польським містом Полянчик, бул озапочатковано новий 

проєкт, за яким тут збудували багато функціональний комплекс – 
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амфітеатр. Такі ж програми дають можливість якомога більше 

залучати іноземні інвестиції у розвиток селища. 

Східниця також має свою унікальну символіку. До прикладу, на 

сучасному гербі зображено ведмедя на зеленому полі. За легендами, 

ведмідь – це символ захисту дівчат, які тікали від монгольської навали. 

Прапор Східниці – це квадратне полотно, яке розділене ялинко-

подібним січенням на дві частини – верхня в жовтому, а нижня в 

зеленому кольорах. Саме цю символіку використовують для 

презентації Східниці на виставках, конференціях, рекламних афішах, 
газетних вивісках, буклетах і ін. 

З 24 лютого, що безпосередньо пов’язано з вторгненням російської 

федерації на територію України, до Східницької громади прибуло більше 

13 тисяч внутрішньопереселених осіб. Гостьові будинки, вілли, готелі і 

санаторії приймали людей з усіх областей України. Донедавна маленьке, 

затишне містечко, яке колись було місцем відпочинку і оздровлення, 

стало гуманітарним штабом і прихистком для потребуючих. 

Перенаселення також внесло певні корективи в ритм Східниці. З одного 

боку – позитивний (наскільки можливо назвати цим словом будь-що в 

умовах війни) вплив на економіку, відкриття нових закладів 

обслуговування, популяризація Східниці в межах країни, з іншого – часті 

проблеми з водо- і електропостачанням і дефіцит продуктів. 
Зараз картина трішки інша: ті, хто проживали тут протягом 2–4 

місяців, або повернулись до своїх домівок, або змінили локацію в 

межах району або вирушили закордон. 

Вже наприкінці весни ментальний стан людей більш стабілізувався, 

і до громади почали приїжджати безпосередньо з туристичною метою. 

Багато осіб з окупованих територій відкрили тут і свій бізнес. Це, 

безпосередньо, стосується закладів харчування з новим різноманітним 

меню, цікавим стилем і якісним осблуговуванням (чого вже багато 

років бракуєв ідвідувачам Східниці). 

Окрім того, почали популяризувати етно – культуру у різних 

цікавих інтерпритаціях. До прикладу, кав'ярня «Паляниця», яка була 
відкрита лише в травні, вже захопила серця багатьох гостей і місцевих 

жителів. Заклад пропонує страви та напої різних культур, проте при 

вході Вас зустрінеДвейн Джонсон (Скеля) з жовто-блакитним стягом 

та короваєм в руках, назовні приміщення обтягнуте надписом «Все 

буде Україна!», а всередині Ви зустрінете чимало української 

символіки (навіть уподачі самих страв). 



70 
 
 

Отже, війна несе безпосередній вплив на Східницю. Це все ще 

бальнеологічний курорт, куди їдуть з метою відпочинку, але для тисячі 

людей – це нова домівка і місце, де можна відчути себе в безпеці. 

Робота над брендингом призупинилась в сучасних умовах, протеитвже 

є де які напрацювання, які готові реалізовувати після перемоги. 

 

А. Крупіна 

Науковийкерівник – к.біол.н., доц. Н.Є. Паньків 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ 

 

Медичний туризм продовжує глобалізуватися і стрімко набирати 

обертів. У провідних країнах світу з високим рівнем медицини 

прибуток від в’їзного лікувального туризму вимірюється сотнями 

мільйонів доларів щорічно і вносить вагомий вклад у поповнення 

бюджету країни. В останні роки медичний туризм, включаючи як 

лікування, так і діагностику та реабілітацію, становить близько 2% 

світового ВВП. Більше 50 країн в рамках розвитку своїх економік 

прийняли національні програми з медичного туризму. Такі країни, як 

Німеччина, Ізраїль, Туреччина, Індія, Сінгапур, Таїланд інвестують 

мільйони у розвиток медичної інфраструктури, будівництво 
комфортабельних клінік з кращим устаткуванням та інноваційними 

технологіями для надання високоякісного лікування.  

Робота на ринку медичного туризму – це боротьба за увагу і довіру 

споживача, формування оптимального співвідношення ціна/якість, а 

також, надання додаткових послуг окрім лікування та діагностики, 

виходячи з кон’юнктури ринку. Все це призводить до того, що пацієнт 

може не тільки вирішити свої проблеми зі здоров’ям, але і одночасно 

відпочити, познайомитися з місцевими пам’ятками без дискомфорту в 

спілкуванні і акомодації. 

Сьогодні глобальний ринок медичного туризму вже сформувався зі 

своєю інфраструктурою (органами акредитації, менеджментом, 
агентствами та спеціалістами в сфері медичних подорожей). Навіть 

при фінансовій кризі та в умовах глобальної економічної конкуренції, 

медичний туризм буде розвиватися та впливати на національні 

системи охорони здоров’я. Найпопулярнішим напрямком в 2020 році 

виявилася косметична хірургія, її частка становила 17%, це пов’язано з 

тим, що пластична хірургія стала більша поширеною та прийнятною. 

Найбільшим попитом користуються такі послуги, як пересадка 
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волосся, підтяжка обличчя, ринопластика та інші. Топ-5 країн цього 

напрямку – Південна Корея, Іспанія, Туреччина, США та Бразилія. 

Очікується, що до 2025 року весь ринок медичного туризму зросте 

на 8,5% за умови відкриття кордонів. Таке зростання буде пов’язано з 

доступністю до нових медичних технологій, розвитком галузі в 

країнах, що розвиваються, дотриманням більшістю суб’єктами ринку 

міжнародних стандартів якості, покращенням умов страхування та 

сучасний маркетинг. 

Щодо України, то сюди щороку до приїздить на лікування майже 50 
тисяч пацієнтів з Німеччини, Франції, Великої Британії, США, Білорусі та 

Ізраїлю. За рік вони сумарно витрачають близько 125 млн. доларів. Але, у 

свою чергу, українців поки що виїжджає на лікування в 4 рази більше. 

Водночас Україна, маючи репутацію постачальника медичних послуг з 

хорошим співвідношенням ціна-якість, може стати перспективним 

напрямком розвитку медичного туризму в Європі та світі. У першу чергу, 

це відноситься до послуг стоматології, офтальмології, МРТ-діагностики. 

Багато туристів цілеспрямовано приїжджають в Україну в пошуках 

унікальних видів лікування – наприклад, стовбуровими клітинами. Отже, 

в останні 10 років з цілком зрозумілих причин у світі сформувалася 

справжня індустрія медичного туризму. 

За аналітичними висновками International Medical Travel Journal, 
медичний туризм сьогодні перетворюється в одну з найбільш швидко 

зростаючих галузей. І Україна, розвиваючи цей напрямок, навіть може 

скласти конкуренцію іншим країнам в деяких галузях медицини, адже 

у нас також є висококваліфіковані спеціалісти, а вартість медичних 

послуг в рази менша. Розвиток медичного туризму  в Україні не тільки 

зміцнить позитивний імідж українських лікарів та приведе до нашої 

країни нових пацієнтів з-за кордону, але й сприятиме покращенню 

стану галузі охорони здоров’я в цілому, у тому числі залученню 

інвестицій та здійсненню нового витку у розвитку технологій і 

підвищенні якості надання медичних послуг в нашій державі.  

Медичний туризм породив нову концепцію сучасної охорони 
здоров’я. Не маючи можливості вирішити медичну проблему у своїй 

державі, пацієнт вибирає країну, лікаря і клініку, де йому можуть 

запропонувати найсучасніше обстеження і лікування. Девіз медицини 

ХХI століття – «Пацієнти без кордонів!». На нашу думку, основними 

факторами, які можуть послужити так званою приманкою в Україну 

для потенційних зарубіжних (та й українських ) пацієнтів є: висока 

якість медичних послуг у поєднанні з низькою вартістю;природні, 
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кліматичні та геополітичні умови України, які створюють унікальні 

можливості для медичного туризму;репродуктивні технології, 

стоматологія, ортопедія і інші медичні напрямки лікування за 

конкурентноздатною ціною та високою якістю;унікальні технології – 

лікування стовбуровими клітинами (Інститут клітинної терапії, 

Міжнародний Центр Біотехнологій «Біостем», Клініка 

«ЕМСЕЛЛ»);висококваліфіковані фахівці; заходи з інформатизації та 

просуванню як медичних послуг, так і іміджу України. 

 

О. Андріїшин 

Науковий керівник – к.геогр.н. доц. Л.В. Теодорович 

 

ІННОВАЦІЇ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО 

ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ 

 

За сучасних умов розвитку ринку послуг все більше уваги 

приділяється інноваційній діяльності підприємств готельного та 

ресторанного бізнесу. Переважна більшість сучасних готельних і 

ресторанних закладів значною мірою покладаються на свої 

обчислювальні, комунікаційні та інші системи. За таких умов, з одного 
боку, для того, щоб максимізувати переваги цього типу інновацій, 

уникаючи перешкод або навіть послаблюючи серйозні недоліки цих 

систем, з іншого боку, має бути здійсненна, комплексна та сучасна 

інноваційна стратегія.  

При цьому слід взяти до уваги, що інноваційні системи, які 

використовуються у готельно-ресторанному господарстві, є засобом 

досягнення мети, а не самоціллю, тому будь-яка інноваційна стратегія має 

бути тісно узгоджена з широкою бізнес-стратегією, щоб бути повністю 

ефективною. Існують тисячі інноваційних технологій, які вирішують 

багато бізнес-завдань, тому інноваційні рішення слід уточнювати та 

впроваджувати дуже обережно, щоб уникнути дорогих і шкідливих 
помилок. Метою інноваційної стратегії має бути визначення того, які 

інструменти необхідні для ефективного бізнесу, і успішне планування їх 

початкового впровадження або вдосконалення з часом. 

Інновації в тому чи іншому виді впливають і на імідж 

підприємства. В теперішніх умова від іміджу підприємства залежить 

його успіх та конкурентоспроможність. А формування позитивного 



73 
 
 

довготривалий іміджу є досить складним процесом, який є одним з 

завдань сучасного управління організацією. 

До складових іміджу підприємства слід відносити такі складові як: 

якість послуг і та продукції, зовнішній вигляд і поведінка персоналу, 

організація праці, оснащеність підприємства ресурсами, стиль роботи 

керівництва, поширення інформації підприємства про свою діяльність 

(PR і реклама), стосунки з контактними аудиторіями, наявність 

резервів, публічна звітність і ступінь доступу до інформації про 

діяльність підприємства. 
Серед основних інновацій, які необхідно впроваджувати кожному 

підприємству готельно-ресторанного господарства, є його 

використання можливостей інтернет-технологій. Це інформація в 

інтернет-довідниках, сайти, сторінки в соціальних мережах, тощо. 

Сторінка підприємства повинна бути гарно оформлена так, щоб 

користувачеві було легко дізнатись ту інформацію яка йому потрібна і 

повинна бути «живою». Під словом «живою» мається на увазі, що 

висвітлювалися актуальні новини і ексклюзивні пропозиції.  

Суттєво впливає на імідж підприємства обслуговування за 

допомогою смартфона. У випадку з ресторанним господарством це 

оформлення та розрахунок замовлення без участі офіціанта. Можна 

зробити замовлення через сайт, на який можна зайти через QR-код, 
вказавши номер столика,і коли буде замовлення оформлене, офіціант 

підійде тільки для його підтвердження. Оплата також може 

здійснюватися через офіціанта або через Apple Pay або Google Pay на 

сайті. У випадку готельного господарства кращим варіантом може 

стати мобільний додаток який можна завантажити на рецепції, тоді всі 

послуги можна було б замовити через додаток у реальному часі, а 

також дізнатись цікаву інформацію про готель. 

Окрім технологій обслуговування клієнтів, слід впроваджувати 

інновації в приготування страв та напоїв, застосовуючи новітню 

техніку, рецептуру та способи подачі. 

Важливу роль у формуванні позитивного іміджу відіграють 
інновації в управлінні персоналом підприємства. Люди підприємства є 

основою будь-якого інноваційного процесу, адже саме співробітники 

підприємства створюють нові ідеї. Через це в організаціях виникає 

питання, як правильно керувати співробітниками, щоб вони могли 

втілити свої креативні ідеї в життя і таким чином допомогти 

підприємству розвиватися. Підхід до управління персоналом – це 

спосіб впливати на співробітників індивідуально і колективно для 
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координації їх діяльності в компанії. Існує багато традиційних 

підходів, які поділяються на такі категорії: економічні, адміністративні 

та психосоціальні. Кожен бізнес орієнтований на безперервний 

розвиток, тому потребує постійного розвитку та вдосконалення 

методів управління людьми. Методи включають: відбір персоналу, 

його формування як єдиної робочої команди; оцінку ефективності 

роботи працівників, їхнє навчання, систему винагород та сприяння 

кар’єрному зростанню працівників. Це сприятиме покращенню роботи 

персоналу, підвищить конкурентоспроможність продукції та послуг. 
Висновок: Запроваджувати інновації повинен кожен заклад 

готельно-ресторанного бізнесу. Від того на скільки підприємство 

робить доступнішою комунікацію та зручнішим для клієнта 

обслуговування залежить його імідж. Також підприємство має бути 

орієнтованим не тільки на своїх клієнтів, а й на своїх працівників, 

ввівши інновації в організації роботи бізнесу. 

 

А. Бениш 

Науковий керівник – к.е.н., доц. О.Р. Роїк 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ БРЕНДИНГУ МІСТ В УКРАЇНІ 

 
Бренд території побутує в уявленні різних груп цільової аудиторії 

як комплекс образів, асоціацій та очікувань. Він становить раціональну 

або емоційну цінність, що формується в процесі взаємин із 

споживачем. Бренд відображає неповторні характеристики території, її 

принади, що здобули суспільне визнання та мають стабільний попит 

серед цільової аудиторії. Успішні бренди обов’язково є динамічними 

та вказують на розвиток: не лише показують актуальний стан міста, а й 

дають уявлення про те, яким воно буде в майбутньому.  

Брендинг міст передусім орієнтований на зовнішнє середовище: 

територіальна громада позиціонує себе щодо інших, демонструючи 

власні конкурентні переваги. Останні поділяються на переваги 
економічного й соціального характеру, що неодмінно доповнюють 

зовнішню складову. Тому завдання щодо брендингу міста неминуче 

перетинаються із завданнями, які вирішують на рівні розроблення 

комплексних програм соціально-економічного розвитку. Бренд 

створює з усіма групами цільової аудиторії певні відносини, формує 

емоційну прив’язаність і лояльність. Уявлення споживача про ідею та 

цінності бренда території лягають в основу його іміджу. Якщо ці 
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уявлення сформовані правильно та підсумковий імідж максимально 

повно, адекватно й позитивно відображає міську ідентичність, то 

можна вважати, що бренд міста відбувся та успішно спрацював: 

 Бренд міста – це міська ідентичність, системно виражена в 

яскравих і привабливих ідеях, символах, цінностях, образах і 

максимально повно відображена в іміджі міста.  

 Міська ідентичність – символічний, змістовний капітал міста, 

бачення його зсередини.  

 Імідж міста – наявна в суспільній свідомості сукупність 
стійких уявлень про місто, сприйняття його ззовні. 

Наявність позитивного бренда дозволить підвищити 

конкурентоспроможності міста, якість життя, залучити зовнішні та 

активізувати внутрішні ресурси, сформувати привабливий імідж. 

Успішне просування бренда свідчить про небайдужість адміністрації 

до долі та престижу ввіреного їй регіону, про вміння будувати 

стосунки з бізнесом, а отже, і про те, що у регіону є шанси на розвиток 

та процвітання.  

Для забезпечення сталого розвитку міста важливе значення має 

створення його бренда на основі розроблення стратегії. 

Територіальний брендинг – це найбільш ефективний інструмент 
позиціонування регіону, процес побудови, розвитку та управління 

брендом, мета якого – створення сильного і конкурентоспроможного 

регіону. Наявність позитивного бренда дозволить підвищити 

конкурентоспроможності міста, якість життя, залучити зовнішні та 

активізувати внутрішні ресурси, сформувати привабливий імідж. 

Успішне просування бренда свідчить про небайдужість адміністрації 

до долі та престижу ввіреного їй регіону, про вміння будувати 

стосунки з бізнесом, а отже, і про те, що у регіону є шанси на розвиток 

та процвітання.  

Для успішної орієнтації стратегічного розвитку міста на 

перспективні цілі з урахуванням складної і прогнозованої економічної 

кон’юнктури дуже корисною є концепція ключових факторів успіху 
(ключових компетенцій) міст, яка стверджує, що для успіху сучасних 

міських спільнот в умовах глобалізації ринкової економіки вирішальне 

значення має набір ключових компетенцій: майстерності (виробництво 

товарів і надання послуг), знань, комунікацій, ефективного управління 

містом як єдиною системою, співпраці різних груп і партнерів, 

життєзабезпечення за сукупністю важливих аспектів якості життя.  
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Особливу роль у маркетингу міста відіграє цілеспрямований 

розвиток маркетингових комунікацій, включаючи розвиток міської 

символіки, Інтернет-комунікацій, виставкової діяльності та 

регулювання рекламного ринку.  

Оскільки рівень дієвості маркетингу міста великою мірою залежить 

від того, наскільки розвинений маркетинг безпосередньо на території, 

у місцевому співтоваристві, важливим аспектом роботи органів 

місцевого самоврядування та громадськості є розвиток 

муніципального ринку.  
 

Н. Блага 

Науковий керівник –  к.е.н., асистент кафедри туризму М.І. Габа 

 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТЕМНОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Актуальність теми. Сучасна туристична індустрія охоплює все 

більшу кількість об’єктів, які можуть привернути увагу туристів. Саме 

тому з’являються нові види туризму, які покликані задовольнити 

потреби подорожуючих зі специфічними бажаннями, які спрямовують 

свою увагу не на наявні, а на минулі людські ресурси, а також 
постають певним різновидом туристів у межах духовно-культурного 

сегменту туризму. Останніми роками темний туризм отримав 

відчутний поштовх до свого розвитку. Насамперед завдяки туристам: 

одні з них прагнуть доторкнутися до краплинки історії, інші − винести 

урок з минулого і зрозуміти, що ніхто не вічний, а часу для здійснення 

хороших справ залишається не так вже й багато. Іншим же туристам 

просто цікаво побачити ті місця, про які вони добре чули. Врешті-

решт, світ потерпає від військових дій, природніх катаклізмів, що 

призводить до появи нових дестинацій темного туризму. 

Варто зазначити, що навколо ідеї темного туризму не вщухають 

суперечки. Хтось називає такий вид відпочинку неетичним, комусь він 
здається дивацьким, а хтось, навпаки, – бачить у цьому вивчення 

історії та розвиток людяності. Втім, все це аж ніяк не заважає такому 

виду подорожей розвиватись та знаходити все більше прихильників. 

Японія – старовина країна, в якій зібрано понад 23 культурні 

спадщини ЮНЕСКО. Історія Японії наповнена жорстокими подіями, 

які стали сьогодні дестинаціями темного туризму. 
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Слід відзначити, що найтемніші місця Японії здебільшого 

пов’язані з Другою світовою війною або « Тихоокеанською війною». 

Не один десяток років популярними є відвідування японських міст 

Хіросіма і Нагасакі, які постраждали від ядерного бомбардування. 

Меморіальний музей миру в Хіросімі відвідали 1 758 746 людей 

у 2019 році, що було найбільшою кількістю відвідувачів з моменту 

відкриття музею. Кількість закордонних відвідувачів склала 522 781 

осіб, що становили 29,7% усіх відвідувачів, що є високим відсотком. 

Аокіґахара є свого роду сумною пам'яткою Японії. Це місце 
називають Лісом самогубців та вважається другим за популярністю 

місцем у світі для зведення рахунків з життям (першість у моста Золоті 

ворота в Сан-Франциско). Щорічно в лісі знаходять від 70 до 100 тіл. 

Офіційно поліція почала займатися пошуком тіл самовбивць 

Аокігахари з 1970 року. Раз на рік ліс піддається ретельному огляду 

великою групою добровольців (близько 300 чоловік) і поліції. 

Okunoin − найбільше кладовище в Японії, яке занесено до 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є останнім прихистком для більше 

200 тисяч буддійських ченців. Це місце мавзолею Кобо Дайсі (також 

відомого як Кукай), засновника буддизму сінгон і однієї з найбільш 

шанованих осіб у релігійній історії Японії. 

В Україні темний туризм розвивається доволі давно: подорожі 
до Чорнобильської зони відчуження, відвідування Личаківського 

кладовища у Львові, Бабиного Яру у Києві, тюрми на Лонcького: 

музею у застінках колишньої катівні, який знаходиться у Львові - це 

звичні туристичні маршрути «темних» туристів. 

Попри обмежену кількість туристичних маршрутів, кількість 

туристів до Чорнобильської зони щороку зростала. Так, за період 2015-

2019 рр. середнє щорічне зростання кількості відвідувачів зони 

відчуження становило 23387 осіб. За відомостями Державного 

підприємства «Центр організаційно − технічного і інформаційного 

забезпечення управління зоною відчуження» (ЦОТІЗ) впродовж 8 

місяців 2019 року Чорнобильську зону відвідали понад 107 тисяч 
туристів. Серед іноземних держав найбільше відвідувачів прибуло з 

Великої Британії (15 738 туристів), Польщі (9 378), Німеччини (7 826), 

СШA (5 580) та Чехії (4 063). Кількість українських туристів, що 

відвідали зону відчуження становила 22 468 осіб. 

У декого постає питання − чи етично відвідувати такі місця в 

туристичних цілях. На нашу думку, подорожі − це не завжди розвага й 

завжди − велика емоційна робота.  
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Висновок. Таким чином, можна зробити висновок, що емоції 

дуже важливі для людини, і важливими є не лише позитивні емоції. 

Страх, уболівання, співчуття, розпач − без цього немає людини. Так, 

хтось із потенційних туристів шукає відповіді на історичні чи власні 

питання, хтось хоче розв’язати етичні проблеми, хтось психологічні, 

ще хтось любить лякатися. А дехто просто не замислюється глибоко та 

цікавиться «всім незвичним». Саме тому, цей види туризму має вплив 

на формування світогляду людей та всі перспективи існування й 

розвитку в Україні та світі. 
 

І. Богун 

Науковий керівник – к.е.н., доц. О.Р. Роїк 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО 

ТУРИЗМУ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ 

 

У сучасному глобальному туристичному просторі лікувально-

оздоровчі дестинації відрізняються величезною різноманітністю і 

специфікою свого історичного розвитку, спеціалізацією за видами і 

формами, типами і технологіями обслуговування, цільовими ринками, 

масштабами охоплення цільових аудиторій, тенденціями розвитку. 
Лікувально-оздоровчий туризм – це одночасно і традиційна, історично 

сформована практика, яка визначає мету подорожі, і сучасна індустрія 

світових масштабів. Вона володіє широкими можливостями і 

різноманітними послугами, принесеними новими технологіями в 

результаті медичного прогресу. 

Природні рекреаційні ресурси є основою для функціонування 

сфери курортів (провадження курортної діяльності) через підтримку 

розвитку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів з метою 

задоволення рекреаційних потреб споживачів (людей), а також 

забезпечують досягнення економічного та соціального ефектів. 

Економічний ефект може бути виражений в отриманні курортними 
закладами прибутку, надходженні податків до бюджету, збільшенні 

строків результативної працездатності працюючих, підвищенні 

продуктивності праці тощо. Соціальний ефект може бути виражений у 

подовженні середньої тривалості життя людей, відновленні фізичного 

здоров’я, зростанні рівня задоволеності людей власним життям тощо. 

Отже, домінантою курортної діяльності як галузі туризму є прагнення 
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людини (економічного суб’єкта) оздоровитися в процесі споживання 

курортної послуги (або комплексу послуг).  

Івано-Франківська область має всі передумови для розвитку 

туризму та рекреації. В області є курортні місцевості, які налічують 

численні рекреаційні заклади. До природних рекреаційних ресурсів 

області належать сприятливий клімат, природний потенціал, 

туристичні маршрути, мінеральні води та лікувальні торфові грязі. 

Серед курортів слід назвати такі: низькогірні Татарів, Яремче і 

Микуличин Яремчанської міськради, Мислівка і Новий Мізунь 
Долинського району, Шешори Косівського району, високогірні 

Ворохта і Яблуниця Яремчанської міськради і бальнеогрязевий 

передгірний курорт Черче Рогатинського району. 

Мінеральні води: у гірській частині – хлоридно-натрієві 

(Верховинський та Рожнятівський район райони), вздовж Чорного 

Черемошу – вуглецеві невисокої мінералізації, біля село Шешори – 

вода типу «Нафтуся»; у Передкарпатті – хлоридно-натрієві та кальціє-

натрієві (Долина, Калуш, Старуня, Космач, Косів); на рівнинній 

частині – йодо-бромні малої мінералізації та сульфідні (Більшівці, 

Коршів, Городенка, Черче). Родовища торфових лікувальних грязей 

знаходяться у Городенківський район, Рогатинський район та 

Долинський район районах. На Івано-Франківщині також 
розташований найвідоміший український гірськолижний курорт 

Буковель. Івано-Франківська область на туристичному ринку 

Карпатського регіону України посідає одне з чільних місць. 

Загальновідомими туристичними символами краю стали г. Говерла, 

гуцульські фестивалі, курорти Яремче і Буковель, міста Галич, Косів, 

Коломия і ін. Івано-Франківська область має багату історію, про що 

свідчить велика кількість культурних об’єктів, які привертають велику 

увагу для туристів. І в маленьких містечках, і в адміністративному 

центрі, є споруди державного значення.  

Отже, розвиток санаторно-курортних закладів Івано-Франківської 

області має здійснюватися шляхом: забезпечення розвитку 
міжнародного співробітництва для вдосконалення санаторно-

курортної діяльності; створення сприятливих умов для залучення 

інвестицій у розбудову туристичної та курортної інфраструктури 

шляхом створення центрів туристичної інформації тощо, залучення 

державних інвестицій на виконання складних інфраструктурних 

проектів, інженерну підготовку території, облаштування курортів, 

будівництво доріг та інших засобів комунікації, тобто тих проектів, які 
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не можуть бути реалізовані за рахунок коштів приватного інвестора; 

формування позитивного туристичного іміджу України під час 

проведення фестивальної та ярмаркової діяльності; визначення цілей і 

завдань розвитку курортів та курортних територій, що буде основою 

для прийняття відповідних рішень уповноваженими органами влади 

національного або регіонального рівня; забезпечення раціонального 

використання природних лікувальних ресурсів; підвищення якості 

санаторно-курортних послуг та безпосередньо шляхів їх реалізації; 

розвиток кадрового потенціалу, підвищення рівня професіоналізму 
працівників шляхом вдосконалення системи підготовки 

(перепідготовки) та підвищення кваліфікації кадрів; розробка 

концепції цінової політики з метою збільшення попиту на курортні 

послуги та прибутковості курортів; впровадження ефективної моделі 

державного управління на ринку курортних послуг. 

 

С. Бусько 

Науковий керівник  -  доцент, к.е.н., Я.Є. Москвяк 

 

ГАСТРОТУРИЗМ ЯК АКТУАЛЬНИЙ ТРЕНД СУЧНОГО 

РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
Українська національна кухня, так само як мова, мистецтво, 

література, вважається культурною спадщиною нації. Це пояснюється 

тим, що вона створювалася впродовж багатьох століть і, таким чином, 

відбиває певні історичні аспекти розвитку українського народу, а 

також звичаї і традиції, які йому притаманні. Тому національні кухні 

різних народів виступають важливим чинником залучення 

іноземнихтуристів до країни. 

Однак, на сьогоднішній день гастрономічний туризм в Україні має 

ряд перешкод для стрімкого розвитку, насамперед це пов'язано із 

воєнними діями на території України, та корона-кризою, яка негативно 

вплинула на ресторанну галузь в цілому. 
Дослiдження останнiх років свідчить, що туристичні потоки 

зростають у тих регіонах, де, на основі неповторних традицій, 

формуються спеціалізовані інтерактивні туристичні продукти – тури, 

фестивалі, народні свята, які створюють передумови для формування 

конкурентоспроможного туристичного продукту гастрономічного 

туризму на міжнародному та внутрішньому ринках.  
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Якщо розглядати гастротуризм в умовах сьогодення, то можна 

виділити Львіську область, а зокрема Львів, який є основним центром 

гастрономічного туризму України, культурна спадщина якого 

пов’язана з традиційною кухнею не тільки українців, а й вірменів, 

австрійців, поляків та євреїв. 

На основі взаємодії різних культурних традицій сформувалася 

своєрідна львівська кухня, яка може трактуватися як частина галицької 

кухні, однак, на відміну від неї, базується на приготуванні і споживанні 

більш вишуканих та дорогих страв і напоїв. У Львові серед великої 
кількості закладів ресторанного господарства є окремий сегмент тих, які 

спеціалізуються на національній та етнічній кухні («Кумпель», «Голодний 

Микола», «Ресторація Бачевських», «Підпільний Кіндрат», «Трапезна 

ідей», «Під Золотою Розою», «Бойківська гостина», «Єреван» та ін.). Для 

збереження гастрономічної культури регіону слід розширювати мережу 

саме ресторанів галицької кухні, що дасть змогу більш ефективно 

залучати туристів. 

Водночас для туристів цікавими будуть не лише тематичні заклади, 

а й відповідні заходи, зокрема гастрономічні фестивалі. На Львівщині 

вже традицією стало проводити щорічні гастрономічні фестивалі 

(«Львів на тарілці», «Свято пампуха», «Свято сиру і вина», «На каву 

до Львова», «Міжнародний Форум Галицької Кухні», «Куховарня 
RadoFest», «Гомін Лемківщини», «Надбужанські медобори» та ін.).  

Також один з тендів гастротуризму є етноресторани, які 

об’єднались в кластер, прикладом є агротуристичний кластер 

«ГорбоГори» у Львівській області, в який об’єдналися місцеві фермери 

для виготовлення екологічної сільськогосподарської продукції та 

розвитку туризму. Метою кластера є розвиток малого та середнього 

бізнесу та залучення туристів у регіон . 

Унаслідок вровадження нових технологій виникли онлайн 

гастрономічні тури. Львівська туристична компанія Ukraine Travel Lab 

під час карантину COVID-19 запровадила онлайн дегустації. Компанія 

пропонує онлайн дегустацію кращих українських вин з сомельє, кави, 
вечерю зі стравами галицької кухні, дегустацію питних алкогольних 

медів та мандрівку у світ бортників, дегустацію ягідних вин зі сімейної 

виноробні з околиць Львова.  

Важливим інноваційним фактором розвитку гастрономічного 

туризму в регіоні є розвиток фермерських господарств, що не лише 

виробляють традиційну і екологічно безпечну сільськогосподарську 

продукцію, а й пропонують відвідувачам екскурсії, дегустації 
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продуктів, сільський відпочинок. Відвідавши екоферми, можна 

домовитися про регулярну доставку фермерських продуктів в заклади 

харчування чи додому, що є корисним та актуальним сьогодні. Крім 

того, розвиток екоферм в регіоні сприяє розвитку територіальних 

громад, створенню робочих місць і розвитку інфраструктури регіону. 

Для прикладу, у селі Климець на Львівщині розташоване одне із 

найбільших в Європі еко-фермерських господарств «Плай», яке 

приймає туристів та виготовляє локальну продукцію.  

Необхідним напрямком розвитку гастротуризму на регіональному 
рівні та в країні в цілому є визначення гастрономічного бренду. 

Гастрономічний бренд полягає у просуванні території як виробника 

або експортера унікальної високоякісної харчової продукції. Саме цей 

вид туризму розкриває особливості автентичної технології 

приготування місцевих страв, традицій їх споживання, вчить навичкам 

кулінарного мистецтва, а гастрономічні фестивалі та ярмарки з 

кожним роком відвідують більше гостей, навіть з-за кордону. 

Отже, гастрономічний туризм є важливою складовою сталого 

розвитку туристичної сфери України, що здатен генерувати істотні 

економічні і соціальні блага для учасників туристичного ринку.  

 

Х. Гарасюк 
Науковий керівник – к.г.н., доц. М. В. Лущик 

 

СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОІНІЦІАТИВИ В ЗАКЛАДАХ  

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Перемогти у війні буде важко без функціонування бізнесу, який 

дозволяє українцям забезпечувати себе та підтримувати Збройні сили. За 

місяць війни український бізнес втратив більше, ніж за два роки пандемії. 

Обсяг завданої шкоди та довгострокові наслідки оцінити важко, адже 

бойові дії на території країни тривають. За оцінками Національного банку, 

під час війни економіка України втрачає 50 % "невиробленого" ВВП. 
Тобто кожен тиждень коштує національній економіці понад 50 млрд грн. І 

це без втрат від руйнувань.  

Чимало підприємств опинилися в районах активних бойових дій і 

змушені були евакуюватися в більш безпечні регіони або припинити 

роботу. Не легша ситуація і в західних областях. Попри те, що активних 

бойових дій тут немає. “Люди не готові тратити гроші як колись”, – 
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кажуть ресторатори. Адже, економічна ситуація змушує людей 

заощаджувати та переглядати звичні витрати. 

Навіть в умовах війни бізнес повинен працювати там, де це можливо, 

платити податки та давати країні ресурс для продовження оборони. Країні 

просто необхідно підлаштовуватись під сучасні реалії. Тому власники 

ресторанного бізнесу мають залучатись до різних соціальних та 

екологічних ініціатив. 

Основна турбота бізнесу зараз ‒ це соціальна складова: потрібно 

допомагати перемогти та демонструвати єдність, підтримувати один 
одного, регулярно організовувати збори на потреби ЗСУ та інші 

благодійні акції.  

Маємо випадки, коли працівники ресторанів із західних областей 

передавали частину своєї заробітної плати командам закладів із Харкова 

та інших близьких дофронту областей. Часто в закладах існують позиції 

меню, прибуток від яких повністю перераховується на благодійність чи 

окремі потреби ЗСУ. 

Ресторанні спільноти надають харчування ЗСУ, ТрО, ДСНС, 

Нацполіції, надають допомогу продуктами хлопцям, які служать, та 

біженцям, як це робили такі компанії, як Молокія та Metro Cash&Carry. 

Зокрема, KyivFoodMarket приготував понад мільйон обідів за останні 5 

місяців, а одеський ресторатор Савва Лібкін (власник легендарних “Дача” 
і “Компот”) за 21 день віддавав 6930 обідів. Таких чудових прикладів було 

чимало: Pure & Naive, Avangarden, Musafir, “Вино і Люди”, Pink Freud, 

Satori та багато інших. Та хороша справа не може залишитись 

непоміченою. Закликаючи всіх небайдужих людей волонтерити, ці 

заклади формували навколо себе оновлене міцне ком'юніти. А ті, хто не 

мав змоги “допомагати руками”, донатили  кошти рестораторам, аби вони 

й надалі продовжували свою діяльність.  

Інший приклад вдалої ініціативи, що не схожа на попередні, – кейс 

Good Wine та їхня комунікація про “вина, що вижили”, які тепер стають 

лотами на місцевих аукціонах та головним напоєм на благодійних 

заходах. Війна знову довела, що бізнес має говорити, навіть коли  справи 
кепські. Бренд не може мовчати у такий кризовий момент як війна.  

Ресторанна справа активно має працювати й на дипломатичному 

фронті. Так, зусиллями спільноти російські ресторани було виключено з 

рейтингу “Michelin”. Крім того, росію позбавлено участі в усіх 

міжнародних кулінарних змаганнях та рейтингах. 

Важливою складовою для бізнесу є комунікація. Обов’язково потрібно 

говорити про надану допомогу: який відсоток донатите на ЗСУ, яку 
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кількість робочих місць виділили для переселенців, скільки людей годуєте 

безкоштовно щотижня. Ресторани мають бути поруч зі своєю аудиторією, 

підтримувати українську економіку та продовжувати допомагати. 

Такі ініціативи як соціальна відповідальність бізнесу, патріотичність, 

україномовність, і посилений клієнтський сервіс вже давно є нормою в 

українському ресторанному бізнесі. Ми лише на початку шляху пізнання 

нових форматів комунікації. Але точно можна сказати, що наразі панує 

тренд  на усвідомлену щирість. Тепер ми ведемо сторінки соцмереж 

українською, бо різко перестали розуміти мову окупанта, тепер ми 
робимо благодійний концерт, бо хочемо хоч якось допомогти (кожен на 

своєму фронті).  

Так як, війна завдала значної шкоди для навколишнього середовища, 

ресторанному бізнесу потрібно підтримувати різні екоініціативи. 

Хорошим прикладом для цього може бути ‒ передислокація ресторанівта 

кафе у села, тим самим, розвиваючи сільський та зелений туризм. Можна 

створювати різні кафе в автентичному стилі, де на території ресторанного 

комплексу може бути невеличка ферма з козами чи іншими тваринами, 

що в свою чергу буде приваблювати туристів.Ще одним варіантом 

екоініціативи може слугувати відкриття ресторану в заміському 

комплексі, де можна посадити якесь деревце, тим самим бізнес 

розвивається і надає користь природі. 
Отже, можна зробити висновок, що соціальні та екоініціативи є вкрай 

важливими для нашої перемоги у війні, для підтримки бізнесів, підтримки 

національної економіки та покращенню стану екологічної ситуації та 

безпосередньо для єдності нашого народу. 

 

Ю. Гвоздецька 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Г.Я. Ільницька –Гикавчук  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК 

ТУРИЗМУ  

 
Туризм є індустрією, що розвивається у всьому світі, попит на 

міжнародний туризм у 2022 році зріс на 30,8% і досяг магічної цифри в 

250 мільйонів, тобто на 173 мільйони  відвідувачів більше, ніж у 2021 

році. Міжнародний туризм продовжує демонструвати ознаки сильного 

та стабільного відновлення після наслідків пандемії, незважаючи на 

значні економічні та геополітичні виклики.   
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Щороку виділяються мільярди на створення основних зручностей у 

існуючому пункті призначення та створення нового пункту 

призначення. Ці гроші витрачаються на просування та рекламу 

дестинації. З іншого боку, туристи витрачають великі суми грошей на 

подорожі та перебування в цих напрямках. 

Зростання туризму сприяє збільшенню вільного часу, вищим 

наявним доходам і падінню вартості подорожей через глобалізацію, 

індустріалізацію, автоматизацію та цифровізацію.  

Фактори, що впливають на розвиток туризму, різноманітні й 
багатогранні. Наявність сприятливих факторів приводить до лідерства 

окремих регіонів і країн у світовому туризмі, і ,навпаки, небажані 

фактори знижують туристичний потік. Основні фактори, що 

впливають на розвиток туризму, можна розподілити на дві групи: 

статичні і динамічні. 

Статичні мають незмінне в часі значення. До цієї групи належать: 

природно-кліматичні, географічні, культурно-історичні фактори. 

До динамічних факторів відносяться: демографічні; соціальні; 

економічні; культурні; науково-технічний прогрес; міжнародні фактори. 

Військовий наступ Росії в Україні становить негативний ризик для 

міжнародного туризму. Це посилило і без того високі ціни на нафту та 

витрати на транспортування, збільшило невизначеність і призвело до 
перебоїв у подорожах у Східній Європі. Військовий наступ ризикує 

перешкодити поверненню довіри до глобальних подорожей . Особливо це 

може вплинути на вихідні ринки США та Азії, особливо щодо подорожей 

до Європи, оскільки ці ринки історично більш схильні до ризику. 

Відносини між туризмом і релігією є особливо складними та 

приймають кілька гібридних форм, що означає, що їх не слід 

розглядати з бінарної точки зору. Ці гібридні форми висвітлюють 

кордони, які вважаються вступними (але чи завжди вони первинні, 

коли розглядається паломництво). Кордони між цими двома явищами 

розмиті, навіть якщо кожен з них остаточно відмовляється від своєї 

специфічної ідентичності. Перш за все, релігійні споруди, такі як 
собори, монастирі або каплиці, синагоги, мечеті, протестантські, 

буддистські та інші храми, незалежно від того, є вони священними чи 

оскверненими, є об’єктами цікавості та відвідувань, які, безсумнівно, 

підпадають під категорію культурного туризму. З іншого боку 

протистояння туризму і релігії є дуже давнім. Багато молитовних місць 

закриті для відвідувачів-«мирян», щоб захистити віруючих від 

настирливої цікавості, яка може порушити їхні медитації та святість 
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місця. Будь-який контакт з туристами, навіть поза стінами, може стати 

предметом несхвальних проповідей. Так було з кінця 19-го століття в 

Полінезії, де місіонери та місцеві пастори, які їх змінили, часто 

засуджували туристів як невіруючих, які приносять тільки прибуток і 

хвороби, що передаються статевим шляхом. Coupeurs de route («кати 

на шосе»), призначені групами джихадистів, викрадають туристів, які 

подорожують Сахелем або Близькому Сходу. Месіанські рухи можуть 

зробити те саме в Андах. 

Слід зазначити, що стосунки жителів і туристів мають великий 
вплив на розвиток туризму в дестинації. Якість взаємодії між 

туристами та мешканцями сприяє як досвіду туристів, так і 

сприйняттю відвідуваного місця призначення та сприйняття 

мешканцями туристів. Крім того, це має вирішальне значення для 

стійкого розвитку туризму. 

Підсумовуючи, вищезазначене, можна зробити висновок, що різні 

фактори можуть впливати на туризм як з позитивного боку,  так і з 

негативного. Для хорошого розвитку туризму, ці фактори потрібно 

весь час аналізувати та досліджувати, щоб у разі необхідності можна 

було втрутитися та запобігти «катастрофам» у цій галузі, або ж 

навпаки максимально розвинути певний напрямок чи вид туризму. 

 

М. Голик 

Науковий керівник – к.г.н., доц. М. В. Лущик 

 

ПРАВОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДЖИПІНГУ 

В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ 

 

На жаль, в туризм все більше приходять люди без розуміння аутдорної 

етики, саме тому шкода від таких туристів і їх розваг є непоправною. 

Однією із такого роду розваг є джипінг. Під джипінгом мається на увазі 

пересування на транспорті підвищеної прохідності: джипах, ендуро-

мотоциклах, квадроциклах, багі тощо. Джипінг у Карпатах та 
заповідниках України шкодить тамтешній природі, флорі та фауні, 

наражає на небезпеку піших туристів, сприяє ерозії ґрунтів та загалом 

нищить місцевість. Вперше про дозволеність їзди на автотранспорті у 

природних територіях почали активно говоритипісля резонансного 

скандалу із трофі-експедицією «Карпатський кордон – 2021». 

Водночас законодавчо в Україні це питання не до кінця впорядковане. 

Джипінг не є ліцензованим в Україні. Також через те, що в Україні 
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питання джипінгу не врегульоване, до нас приїжджають люди з-за 

кордону (де джипінг заборонений) і також нищать наші гірські шляхи та 

природу загалом. 

Джипінг в Україні не ліцензований і будь-хто може стати джипером. 

Саме тому, 9.09.2022 р. ентузіастами було подано звернення до 

Президента України «Про врегулювання джипінгу в Україні». Автори, 

задля збереження унікальної природи України пропонують: 

1) Врегулювати  використання транспортних засобів в Карпатах. А 

саме за допомогою продажу та видачі ліцензій на даний вид діяльності. 
Наприклад, закордоном поширена практика придбання ліцензій на даний 

вид послуг (а саме на джипінг). 

2) Виділити окремі маршрути для оффроуду. Для зручності розробити 

маркування доріг та територій, де в’їзд на транспорті підвищеної 

прохідності без ліцензії заборонений і охороняється законом. 

3) За в’їзд на територію заповідників без ліцензії штрафувати, а при 

повторному порушенні конфісковувати транспортні засоби на користь 

ЗСУ.В разі повторного порушення притягувати джиперів до кримінальної 

відповідальності з безповоротним відкликанням ліцензії на даний вид 

діяльності. 

4) Отримані за ліцензування кошти спрямувати на посилення охорони 

заповідників за допомогою рейнджерів, які будуть патрулювати заповідні 
території та ловити порушників. 

На сьогодні, петицію підтримало 24327 осіб із необхідних 25 тис., 

тому є певні очікування, що уже найближчим часом питання правової 

регламентації джипінгу в Україні буде вирішене на державному рівні. 

 

М. Дорожинська 

Науковий керівник – к.е.н., доц. О.Р. Роїк 

 

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

 
Житомирська область належить до аграрно-індустральних регіонів 

України з відповідною спеціалізацією господарського комплексу, 

структурою зайнятості населення та сформованим каркасом системи 

розселення. Проте докорінні перетворення, що відбулися в Україні з 

переходом до ринкової системи господарювання, недостатня увага до 

розвитку та забезпечення традиційних форм господарської діяльності 

призвели до падіння обсягів виробництва, закриття як промислових, 
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так і аграрних підприємств, які в багатьох випадках є основою 

функціонування та розвитку населеного пункту, зростання рівня 

безробіття, падіння рівня життя населення, активізації міграційних 

процесів та структурних зрушень у поселенській мережі регіону. 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки Житомирської 

області в наш час є туристично-рекреаційна галузь. Вона інтегрує в 

собі практично всі галузі господарського комплексу – транспорт, 

торгівлю, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво 

товарів народного споживання, розширює сферу використання 
рекреаційних ресурсів, сприяє відновленню ринку праці. В результаті 

успішного розвитку системи туристично-рекреаційної інфраструктури 

з’явиться можливість загальмувати процес розрідження поселенської 

мережі, а особливо сільської.  

Житомирщина – це край культурних і природних пам’яток, де 

народжувалися та жили барони, революціонери, авіаконструктори, 

письменники. На території Житомирської області розташовано 588 

сакральних споруд, в тому числі 14 пам’яток архітектури, найбільша 

кількість належить православним церквам – 414. Важливим є вивчення 

та включення сакральних споруд як до паломницьких турів, так і до 

туристичних маршрутів різного спрямування: екологічних, 

пізнавальних, краєзнавчих та ін. Дослідивши питання даної проблеми 
можна зробити наступні висновки:  

1. Про нерозвиненість туристичної галузі в Житомирській області 

свідчить той факт, що питома вага туристсько-екскурсійних послуг у 

структурі платних послуг за останні роки твердо займає передостаннє 

місце і складає лише 0,3% від загального обсягу. Поруч розташувались 

не менш важливі в загальнодержавному значенні послуги з утримання 

дітей в дошкільних закладах (0,7%), послуги культури (0,8%), охорони 

здоров’я (0.8%), санаторно-курортні й оздоровчі (1,0%). Як свідчить 

аналіз туристсько-рекреаційних ресурсів Житомирщини, на сучасному 

етапі вони використовуються вкрай незадовільно і не сприяють 

національно-культурному відродженню регіону.  
2. Житомирщина є перспективним регіоном організації 

екологічного туризму. Регіону притаманна різноманітність природних 

і природно-антропогенних ландшафтів, які дозволяють охоплювати 

різні за змістом і наповненням сторони взаємодії людини та природи, 

воно належить до регіонів давнього господарського освоєння, де 

підтримка екологічної рівноваги забезпечувалися місцевим устроєм 

життя, напрацьованого протягом віків шляхом спроб і помилок.  
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3. У межах Житомирщини знаходиться ряд об’єктів 

природоохоронного фонду, серед яких є як традиційні природно-

заповідні території з високою атрактивністю, так і специфічне 

утворення – зона відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Така 

особливість сприяє прокладанню різноманітних за тематикою еколого-

туристичних маршрутів, які наочно демонструватимуть згубність 

недбалого чи злочинного господарювання.  

4. Місцеві адміністрації повинні стимулювати вкладання коштів у 

туристичну галузь, створюючи сприятливі умови для діяльності 
підприємств і 70 організацій, ділових людей.  

5. В умовах регульованих ринкових відносин підтримка 

підприємництва повинна сприяти розвитку мережі малих фірм, 

організацій, підприємств, які здатні активізувати структурну 

перебудову індустрії туризму шляхом ефективного використання 

природно-рекреаційних ресурсів та об’єктів, вивчення ринку 

туристичних послуг та швидкого реагування на його потреби.  

6. Для створення туристичної індустрії регіону необхідно 

передбачити розроблення кільцевих, лінійних, спеціальних маршрутів, 

факторами яких є пам’ятки природи, численні живописні природні 

ландшафти. Так, можуть бути розроблені спеціальні екскурсії для 

художників, істориків, архітекторів, мистецтвознавців, археологів, й за 
змістом історичні, археологічні, ландшафтні.  

Для інформування іноземних туристів, поруч з використанням 

реклами, слід залучити представників діаспори, різноманітні 

громадські організації, фонди. Крім того, до вивчення рідного краю 

необхідно залучати молодь через відповідні туристично-екскурсійні 

заходи. В міру зростання соціально-економічного добробуту та 

культурно-освітнього рівня населення нашої країни, туризм повинен 

зайняти свою нішу в житті людей. Таким чином, можна зробити 

загальний висновок, що Житомирська область має значний потенціал 

щодо туристичного розвитку свого краю, але, нажаль, існує ряд 

проблем, які гальмують ці перспективи. 
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М. Жеплінська 

Науковий керівник: старший викладач Недзвецька О. В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОГО ТУРИЗМУ НА 

ЛЬВІВЩИНІ 

 

Сучасний стан внутрішнього і міжнародного туризму в Україні 

варто розглядати крізь призму природних та людських факторів. Не 

викликає сумнівів багатий природний та культурний потенціал 
України, що зумовлений особливостями її географічного положення, 

сприятливим кліматом та багатством історико-культурної спадщини. 

На сьогодні у зв’язку з війною ситуація з туризмом в Україні трохи 

обмежена. Та, незважаючи на це, на Львівщині і надалі є дуже багато 

іноземних туристів. Також, зараз  є багато туристів, які проходять 

певний шлях і донатять на ЗСУ. Якщо добре обдумати це питання, то 

можна проводити екскурсії по місцях, де безпечно подорожувати у 

такий час. 

Хоча патріотичний туризм поки не дуже розвинений, але вже було 

декілька всеукраїнських форумів «Патріотичні екскурсії по Україні». 

Головною метою ініціативи «Патріотичні екскурсії по Україні» її 

організатори декларують утвердження національно-патріотичної 
свідомості дітей та молоді. Серед учасників форуму — краєзнавці, 

історики, гіди, екскурсоводи, бібліотекарі, журналісти та просто 

ініціативні люди з усієї України, які не байдужі до історії рідного краю 

та хочуть створювати й пропагувати ідеї українства, патріотизму 

українського народу.  

Однак, протягом останніх двох років все поступово змінюється. 

Усе більше екскурсій «українізуються». Створюються маршрути 

Українською революцією, окремо Українською народною 

республікою. Екскурсоводи все частіше переходять на українську 

мову. Два роки тому це було великою рідкістю. Організатори прагнуть 

надихнути українців подорожувати місцями бойової слави, повідомляє 
пресслужба Львівської ОВА.«Збройні Сили України дивують світ. 

Заради України захисники та захисниці готові до самопожертви. Така 

сила духу віками гартувалася на наших землях. Маємо знати місця 

сили української нації. Пишатися та надихатися тими, хто виборював 

для нас свободу. Це ще більше вселятиме віру у Перемогу над клятим 

ворогом», – говорить начальниця управління туризму та курортів 

ЛОВА Наталя Табака. 
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З метою вшанування пам’яті учасників національно-визвольних 

змагань та патріотичного виховання молоді загалом цього року 

ознакували туристичні маршрути: 

– с. Верхнє Гусне – г. Пікуй та г. Пікуй – с. Кривка – с. Матків (29 

км); 

– м. Самбір – с. Сприня (21 км); 

– Топільниця – Недільна – Вежа пам’яті (9 км). 

Гору Маківку у Славській громаді вважають місцем, де хоча б раз за 

життя має побувати кожен свідомий українець. На вершині гори навесні 
1915 року відбувалися важкі бої між Українськими січовими стрільцями 

та військами російської імперії. Попри кількісну перевагу ворога, 

перемога дісталася нашим хлопцям. Бій за гору Маківку став першим 

значним успіхом українських Січових Стрільців. З такими досягненнями 

їх вітала Загальна Українська Рада та Українська Бойова Управа.  

У 1920-х роках члени Української військової організації, а згодом 

Організації українських націоналістів встановили хрести полеглим за 

волю України поблизу центральної вершини Маківки. Радянська влада 

свого часу їх знищила. У 1998 – 1999 роках цвинтар січових стрільців на 

Маківці відбудували. Сьогодні тут можна віддати шану мужнім воїнам. 

На Львівщині планують відкрити центр національно-патріотичного 

виховання. У Центрі прищеплюватимуть патріотизм, національну 
свідомість, готовність до захисту Батьківщини. 

Зараз функцію такого центру виконує комплекс Сприня, адже сюди 

неодноразово приїжджали на вишкольні табори діти та молодь з різних 

куточків України. Також цю базу використовували у межах 

програмами «Схід і Захід разом», коли Львівщину відвідували гості із 

східних регіонів. 

Завданням центру будуть формуватись різнобічно розвинені 

особистості У центрі також будуть виховувати почуття патріотизму, 

національної свідомості, формувати готовність до захисту Батьківщини та 

організовувати оздоровлення та змістовне дозвілля молоді. 

Отже, патріотичний туризм зараз є дуже актуальним. Львівщина 
має достатню кількість культурно-патріотичної спадщини, подій 

сьогодення та прогресивних планів на майбутнє виховання і 

формування підростаючого покоління щоб у своєму регіоні розвивати 

патріотичний туризм. Було б доцільно в цей час проводити екскурсії 

по різних культурно-патріотичних об’єктах Львівщини, і (опісля), 

відправляти кошти на потреби української армії. 
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Н. Зазуляк 

Науковий керівник –  к.е.н., асистент кафедри туризму М.І. Габа 

 

ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, ДОСВІД ДЛЯ 

УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ НІДЕРЛАНДІВ) 

 

Актуальність теми. На сьогодні велосипедний туризм – один з 

найпоширеніших видів активного відпочинку. Це обумовлено великою 
популяризацією велосипедного транспорту та зацікавленістю сучасних 

людей у здоровому способі життя. 

Велосипед у багатьох значеннях і обставинах є надзвичайно 

ефективним, дешевим, швидким, надійним видом транспорту і потребує 

небагато місця чи інвестицій при придбанні та експлуатації; крім того, 

велоспорт у всьому світі відкриває можливості для доступного та стійкого 

транспорту, сприяючи здоровому способу життя. Слід відзначити, що 

велосипедний туризм – це швидко розвиваюча галузь і форма туризму, 

кількість туристів, які ним користуються зростає з кожним роком.  

Згідно із дослідженнями, проведеним на замовлення Європейського 

парламенту, щороку в Європі відбувається 2,3 мільярда велосипедних 

туристичних поїздок, вартістю понад 44 мільярди євро. Проведе 
дослідження показало, що 20,4 мільйона велосипедистів залишаються в 

дорозі на одну або кілька ночей і що на ці «ночівлі» туристи витрачають 

близько 9 мільярдів євро щорічно. Європа є найпопулярнішим місцем для 

велосипедного туризму у світі, і такі міста, як Амстердам, Мальме, 

Любляна чи Страсбург, є одними з важливих центрів.  

Велосипеди використовуються, щоб показати, наскільки важливий 

цей транспортний засіб для людей. Приблизно 8% європейців, або 

близько 41 мільйон осіб, використовують велосипед як основний вид 

транспорту. Цей відсоток сильно коливається в різних європейських 

країнах. Серед європейських країн найвищий відсоток серед 

велосипедних туристів складають Нідерланди, наступними є північні 
країни, такі як Данія. 

У 2020 році в ЄС було виготовлено близько 11,4 мільйона 

велосипедів. Португалія була найбільшим виробником велосипедів у 

ЄС у 2020 році, випустивши 2,7 мільйона, друге місце зайняла Італія 

(2,1 мільйона), потім Німеччина (1,5 мільйона), Польща (0,9 мільйона) 

та Нідерланди (0,9 мільйона). У 2020 році на ці п’ять країн припадало 

70% загального виробництва велосипедів у ЄС. 
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Нідерланди, Данія та Фінляндія є особливо привабливими країнами 

для випадкових або регулярних відпусток велосипедистів, оскільки 

більшість людей (56–71 %) їздять на велосипеді кілька разів на 

тиждень, 43–45 % велосипедистів в Угорщині, Німеччині, Швеції та 

Польщі їздять на велосипеді більше одного разу на тиждень. 

Амстердам – найвідоміше велосипедне місто у світі. У 800-

тисячному місті є близько 880 000 велосипедів, і 58 % жителів старше 

12 років їздять на велосипедах щодня. Міста Утрехт і Ейндговен, 

відомі своєю чудовою велосипедною інфраструктурою. В Утрехті 
знаходиться величезний підземний майданчик для 12 500  велосипедів 

під залізничним вокзалом. У Нідерландах є понад 35 000 кілометрів 

спеціальних велосипедних доріжок. 

У 2014 році SolaRoad розпочала свій пілотний проект у містечку 

Кроммені поблизу Амстердама, замінивши ділянку асфальтованої 

велосипедної доріжки довжиною 70 метрів на розроблені нею сонячні 

модулі. Вбудовані сонячні панелі захищені покриттям товщиною 1 см, 

яке є дуже прозорим, але не погіршує зчеплення. Проект привернув 

велику увагу як у Нідерландах, так і за їх межами, і протягом першого 

року після відкриття сонячної велосипедної доріжки нею проїхало 300 

000 велосипедистів і самокатів. 

Дизайнер промислових продуктів і випускник Академії дизайну в 
Ейндховені Мілоу Берг створила нову висувну стійку для велосипеда в 

Нідерландах, яка «зникає» на тротуарі, коли нею не користуються. 

Проведений аналіз світових тенденцій розвитку велотуризму та стану 

розвитку велотуризму в Україні дав можливість визначити, що на 

даний момент велосипедний туризм в Україні перебуває в стадії 

становлення. Основними органами забезпечення розвитку велотуризму 

в Україні є громадські організації, асоціації, які ініціюють заходи з 

розвитку велоруху в містах. У переважній більшості міст України 

існують велофоруми (близько 30 в Україні). 

Висновок. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити 

висновок, що велосипедний туризм - один з найперспективніших видів 
спортивного туризму, що має великий потенціал розвитку. Попит на 

нього пов’язаний, насамперед, з модою на здоровий спосіб життя, все 

більше людей починають надавати перевагу правильному харчуванню 

та заняттям спортом. Велоспорт є гарним вибором, адже вибираючи 

його можна не тільки стежити за своїм фізичним станом, а й з користю 

провести час, катаючись різними маршрутами. 
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Х. Закалюжна 

Науковий керівник – к.е.н., доц.  Г.Я. Ільницька-Гикавчук 

 

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІСПАНІЇ 

 

Туристичний потенціал є базовим фактором формування та 

розвитку туристичної індустрії Іспанії, а також одним із чинників 

консолідації суспільства. Вченими доведено, що туристичний 

потенціал є сукупністю туристичних ресурсів та туристичних 
можливостей певної території, які органи державного управління 

використовують і можуть в перспективі використати для консолідації 

суспільства на державному, регіональному та місцевому рівнях. За 

допомогою туристичного потенціалу можна сформувати сукупність 

конкурентних переваг тієї чи іншої, яка завдяки ефективним і чітким 

рішенням та механізмам державного управління має здатність 

обслуговувати цільові туристичні ринки, відповідаючи попиту на 

туристичні послуги та туристичній пропозиції як основним важелям 

світового та національного туристичних ринків. 

Туризм є однією з основних галузей господарства Іспанії. 

Щорічний обсяг туристичних потоків складає біля 60% іноземних 

туристів, а їх щорічний приріст в середньому 5% за останні 20 років. 
Іспанія приймає 7% від усіх іноземних туристів світу, займаючи 2-е 

місце в світі після Франції, та 2-е місце після США за обсягом доходів 

від туризму. 

Інститут туризму Іспанії займається пропагандою і комерційним 

просуванням за межею національних рекреаційних ресурсів. У всіх 

провінціях, зонах і муніципальних утвореннях діють туристичні бюро, 

які безкоштовно дають інформацію і поширюють брошури для 

туристів з описом місцевих визначних пам'яток, а також розважальних 

центрів. Таким чином, держава, сприяючи розвитку туризму, побічно 

бере участь у формуванні позитивного образу країни за кордоном. 

Сфера туризму в Іспанії знаходиться під контролем держави, що 
значною мірою пояснюється можливостями самої країни розвивати 

туристичний бізнес, прагненням зберегти історичні пам'ятки своєї 

культури. Державне регулювання розвитку туристичної галузі є одним 

з механізмів реалізації політики держави в галузі туризму. 

Туристична діяльність на загальнодержавному рівні в Іспанії 

визначається Законом № 48/1963 «Про компетенцію у галузі туризму» 
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та Декретом «Про діяльність приватних підприємств» від 14 січня 

1965 р. 

В Іспанії питання туризму координує державний секретаріат з 

питань торгівлі, туризму та малого бізнесу, підлеглий міністерству 

економіки. Крім держсекретаріату, міністерству підпорядковуються: 

центральна дирекція з туризму (адміністративні питання, розробка 

загальних напрямів державної політики у сфері туризму); готельна 

мережа "Paradores" (83 готелі, розміщені в будинках, що становлять 

історичну цінність); два виставково-конгресних центри (в Мадриді й 
Малазії) та іспанський інститут туризму "Turespaca". 

Виділяючи основні перспективи використання туристичного 

потенціалу Іспанії для українських туристів, слід відзначити: 

1. Наявність великої кількості історико-культурних, природніх 

туристичних ресурсів. 

2. Відносна географічна доступність для українських туристів. 

3. Стабільна політична та економічна ситуація країни. 

4. Відносна доступність країни для туристів з економічної точки 

зору.  

5. Розвиток туризму «без бар’єрів» (адаптації всіх ресурсів до 

потреб людей з обмеженими можливостями). 

6. Набуває популярності «зелений туризм», який привертає увагу 
«екофрендлі» спільноти. 

Висновки: Іспанія характеризується високою сукупністю 

природних, соціально-економічних та культурно-історичних умов, 

необхідних для розвитку міжнародного туризму і атрактивності для 

відпочиваючих. Але не зважаючи на достатньо високу ступінь 

залучення цих ресурсів для розвитку туристської діяльності, все ж є 

моменти котрі потребують удосконалення для того щоб туристичний 

потенціал був використаний максимально для українського туриста, 

зокрема ширша взаємодія з автономними регіонами, місцевими 

органами влади і приватним сектором, розробка стратегії дій та 

маркетингового плану для державної готельної мережі Paradores de 
Turismo de Espana, налагодження тіснішої співпраці з українськими 

туристичними агентствами /операторами. 
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О. Кірова 

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.П. Макар  

 

ТЕМАТИЧНІ ПАРКИ ЯК ВИД РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНКУ ТА 

ЇХ ВПЛИВ НА ТУРИЗМ 

 

Відпочинок в поєднанні з розвагами переважає серед інших цілей 

подорожей і формує найбільш масові туристські потоки у світі. Вони 
зароджуються в країнах Європи, Північної Америки, Азіатсько-

Тихоокеанського регіону й одночасно тяжіють до цих же регіонах. 

Туристській поїздці притаманні розваги. Люди відправляються в 

дорогу за новими незабутніми враженнями, гострими відчуттями і 

позитивними емоціями.  

Центрами розваг все частіше стають курортні райони, які 

залучають тисячі людей для відпочинку та лікування. Всесвітньо 

відомими центрами розважального туризму стали міста-курорти 

Маямі, Монте-Карло, Сан-Дієго.  

Особливе місце у світовій індустрії розваг займають тематичні 

парки. Останнім часом вони склали серйозну конкуренцію 

традиційним дестинаціям з великою кількістю історико-культурних 
пам'яток.  

Ідея тематичних парків зародилася в Європі і була реалізована у 

вигляді парків задоволення, які існували у багатьох європейських 

столицях у кінці 19 ст.  

Сучасна модель тематичних парків також вперше з'явилася в 

Європі, хоча зазвичай її творцем вважається Уолт Дісней. Справжній 

розквіт вони переживають у США, а потім набувають поширення у 

всьому світі.  

В даний час у багатьох європейських країнах створені тематичні 

парки, але справжній розквіт вони отримали в США, звідки почали 

поширюватися по всьому світу. Центри розваг, організованих у формі 
тематичного парку, розвиваються у США, Франції, Іспанії, 

Нідерландах, Данії, Німеччині, Великій Британії, Японії, Китаї, 

Австралії. Популярність тематичних парків зростає. За рік парки США 

відвідують понад 90 млн. осіб, а доходи сягають майже 3 млрд. 

доларів. Європейські тематичні парки приймають на рік близько 60 

млн. гостей (доходи – 1,8 млрд. дол.). За рік Європейський Діснейленд 

приймає відвідувачів у 2 рази більше, ніж Лувр та Ейфелева вежа. 
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В парковій типології тематичні парки займають особливе місце. Є 

різні підходи до їх визначення.  

Розширений - коли під тематичним парком розуміють великий парк 

відпочинку з атракціонами, готелями, ресторанами та магазинами. 

Поряд з парками атракціонів до них відносять океанаріуми, зоопарки, 

дельфінарії, інші парки всіх можливих розваг для дітей та дорослих. 

Другий підхід – заснований на виділенні ряду характерних ознак, 

виокремлюючи тематичні парки не тільки від парків інших типів, але і 

від всіх інших об'єктів дозвілля та розваг. 
Сучасний парк розваг – це унікальний комплекс культурно- 

розважальних, спортивних та розважальних послуг, який змушує 

туристів генерувати різноманітні емоції для досягнення розважального 

ефекту. 

Всесвітня туристична організація (UNWTO) стверджує, що 

найбільш популярними видами туризму до 2020 р. були 

пригодницький, екологічний, культурно-пізнавальний та тематичний. 

Популярність тематичних парків постійно зростала та збільшувались 

прибутки, але COVID–19 завадив збільшенню прибутків від туризму за 

допомогою тематичних парків. Тематичні парки приваблюють 

відвідувачів не тільки з сусідніх міст, а й з всього світу, це добре 

впливає на розвиток економіки та іміджу держави як туристичної 
країни. 

 

М. Кияниця 

Науковий керівник – к.геогр.н., доц. М.І.Сеньків 

 

ІВЕНТ-ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ  

У ВІЙНІ 

 

Івент-туризм – новий і цікавий напрям. Україна має багатий 

історико-культурний, природний, творчий потенціал для розвитку 

цього виду відпочинку. Етнічна українська музика, традиції, фольклор 
є базою для розвитку фестивалів, що розвивають українську культуру 

та демонструють колорит нації. В Українівідбуваються різноманітні 

фестивалі, паради, свята, виставки і т. д. [1].  

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 

лютого 2022 року постало питання швидкої та ефективної допомоги 

армії. Івент-туризм відіграв дуже важливу в цьому роль.  
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Багато інфлуенсерів вже мали напрацьований алгоритм проведення 

івентів в онлайн-форматі через обмеження під час пандемії COVID–19. 

Тому більшість з них почали використовувати платформиYouTubeта 

Instagram (рідше Facebook) для допомоги армії, постраждалим людям, 

тваринам тощо.  

Одниміз перших інфлуенсерів, які використали цей напрямок як 

інструмент допомоги, був YouTube-канал «Леви на Джипі». Вони 

проводили кожного дня стріми для збору на озброєння для наших 

воїнів, бронежилети, автомобілі тощо. Під час деяких випусків було 
зібрано 5 млн гривень або 1 млн гривень. В кінці кожного тижня вони 

опубліковували звіт про те, на що пішли кошти, кількість та якість 

речей та фото цих речей у військових (обличчя усіх були закриті).Вони 

запрошували різних людей на етер (частіше зірок) та у форматі бесіди-

інтерв’ю вели розмову. Періодично виконавці могли презентувати 

свою нову пісню. Також за найбільшу суму грошей, яку надіслали на 

підтримку армії, кожного разу були подарунки.  

Багато Instagram-інфлуенсерів також збирають великі суми. Часто 

для збору вони використовують вечори-аукціони. Для того, щоб взяти 

участь у ньому, потрібно надіслати певну суму грошей на банку або 

номер рахунку. Це дуже ефективний інструмент, адже чимало людей 

готові до цього долучатись, бо завжди є надія на перемогу, що саме ти 
отримаєш подарунок, хоч ти у будь-якому випадку, підтримуючи 

армію, робиш хорошу справу.  

Ще одинспосіб того, як івент-туризм допомагає Україні перемогти 

– це проведення благодійних концертів закордоном, аби іноземці 

могли долучитись до допомоги. Як саме це працює, можна розглянути 

на прикладі міжнародного благодійного концерт-марафону на 

підтримку України Save Ukraine – #StopWar.  

YouTube-етербув доступний для користувачів з усього світу. Крім 

цього, до марафону доєдналося понад 20 країн, які показують спільний 

ефір на локальних телеканалах. До, під час та після трансляції 

відбувався збір коштів для вирішення гуманітарних проблем, 
спричинених російським вторгненням на територію України.  

Під час івенту виступали українські виконавці та їхні іноземні колеги. 

Крім цього, в межах телемарафону до багатомільйонної аудиторії з 

проханням підтримати Україну зверталися волонтери, громадські 

активісти, спортсмени та художники, яких знають і поважають в усьому 

світі. Все було організовано як повноцінний концерт, з якісним 

обладнанням та вивіреним менеджментом. Івент об’єднав близько 80 млн 
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людей по всьому світу та спільними зусиллями допоміг зібрати понад 40 

млн грн на вирішення найгостріших гуманітарних проблем, спричинених 

війною в Україні. Зокрема, на цю суму придбано ліки та медичні 

препарати, продукти харчування, засоби гігієни для внутрішньо 

переміщених та людей в районах активних бойових дій, в першу чергу з 

вразливих категорій, людей з інвалідністю. Також кошти було спрямовано 

на евакуацію мирного населення з «гарячих точок» та на облаштування 

місць розміщення для переміщених людей, в тому числі евакуйованих 

дітей [2]. 
Отже, у сучасному світі івент-туризм виконує важливу соціальну роль. 

Розваги та відпочинок відходять на задній план, коли духовне 

возз’єднання і допомога є першочерговими. Війна в Україні доводить це. 

 

Список використаних джерел:  
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І. Крупа 

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.П. Макар  

 

ГОТЕЛЬНІ ЛАНЦЮГИ В УКРАЇНІ 

 

Однією з тенденцій розвитку готельного бізнесу є утворення 

готельних ланцюгів. Готельний ланцюг – це об’єднання підприємств 
готельного господарства з метою територіальної експансії на ринку 

готельних послуг, яке сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності 

за єдиними управлінськими та організаційними стандартами з 

використанням єдиної торгової марки. 

Існують різні варіанти об'єднання готелів: готельні консорціуми, 

сімейства або асоціації, готелі, об'єднані за принципом франчайзингу. 

https://www.unian.ua/society/blagodiyniy-telemarafon-save-ukraine-stopwar-na-shcho-zbiratimut-koshti-29-travnya-novini-ukrajini-11841957.html
https://www.unian.ua/society/blagodiyniy-telemarafon-save-ukraine-stopwar-na-shcho-zbiratimut-koshti-29-travnya-novini-ukrajini-11841957.html
https://www.unian.ua/society/blagodiyniy-telemarafon-save-ukraine-stopwar-na-shcho-zbiratimut-koshti-29-travnya-novini-ukrajini-11841957.html
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Можна виділити наступні підходи до керівництва готельними 

мережами: договір франчайзингу; контракт на управління; лізинг 

(оренда).  

На даний час в Україні функціонують готельні ланцюги відомих 

світових брендів та національні ланцюги. На український ринок 

активно виходять бюджетні (3- зіркові) бренди Ramada та Ibis. 

До міжнародних готельних мереж, які поширені в Україні, можна 

віднести: Marriott International, Hilton, Wyndham Hotel Group, Accor 

Holels, InterContinental Hotels, Radisson Hotel Group, Hyatt Hotels 
Corpration, Rexin. Найбільша кількість готелів у мережі Redisson Hotel 

Group та Accor. Перший готель світового лідера Inter Continental в 

Україні був відкритий в 2009 році в Києві.  

Формування національних готельних мереж почалося в 2003 р. з 

Premier Hotels and Resorts. Ця мережа розвиває три бренди (Premier 

Palace Hotels, Premier Hotels, Premier Compass Hotels) та налічує 17 

готелів категорії «3–5 зірок».  

Національна мережа готелів Reikartz Hotel Group об'єднує 

40 готелів в Україні та за її межами. На другому місці – Premier Hotels 

and Resorts – 16 готелів. Вони мають досить широку географію 

розміщення. Мережа Black Sea Hotels Group в основному розташована 

в Одеській області, а Royal Hotels and SPA Resorts – в Києві і 
Трускавцю. 

Міжнародні готельні ланцюги мають ряд переваг, які забезпечують 

їх панівне становище на ринку:  

– використання єдиних стандартів обслуговування; 

– вкладання інвестицій на маркетингову діяльність, зокрема на 

рекламу власного продукту;  

– застосування гнучкої цінової політики;  

– використання міжнародної комп’ютерної мережі 

резервування; 

– купівля великих партій послуг і товарів за оптовими цінами;  

– економія витрат на підготовку персоналу;  
– приваблення кваліфікованих спеціалістів; 

– співпраця з провідними постачальниками;  

–  централізована система бухгалтерського обліку, постачання 

та збуту;  

– концентрація інвестицій на найважливіших напрямах 

господарської діяльності; 
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– розробка і використання спільного логотипа й торгової марки. 

Просування бренда окремого готелю як компонента локального 

готельного ланцюга;  

– участь у виставковій діяльності з презентацією учасників 

ланцюга; 

– вивчення потреб споживачів та потенційного попиту для 

окремого готельного підприємства через формування єдиних програм 

для постійних клієнтів, єдиної пропозиції щодо пакетів послуг, єдиних 

бонусних програм із авіалініями, спеціальних акцій і програм;  
– створення комплексних програм лояльності споживачів 

шляхом: користування єдиною корпоративною базою; управління 

каналами збуту, оптимізація прибутковості номерного фонду за 

рахунок перегляду пакетного розміщення; централізована презентація 

у туристичних каталогах, рекламно-інформаційних матеріалах;  

– розробка комплексних програм для оптимізації обороту й 

завантаження номерного фонду, а також інших послуг готельного 

підприємства на основі: впровадження єдиних підходів до 

ціноутворення готельних послуг; використання і розвиток єдиної 

клієнтської бази; презентація на певних умовах у глобальних системах 

бронювання; використання додаткових онлайн-каналів збуту; 

загальний аналіз економічних показників і управління доходами;  
– здійснення контролю за якістю реалізованих послуг 

ланцюговими готелями. 

 

 

А.Куца 
Науковий керівник – к.геогр.н., доц. М.І.Сеньків 

 

ТУРИЗМ ЯК (НЕ)СТАЛИЙ ВИД СПОЖИВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-

ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 
 

Закон України визначає туризм, не відділяючи економічну 
складову чи філософську концепцію, залишаючи місце для 

подальшого трактування туризму. Основним ринком, де туризм 

виступає як головний інструмент заробітку, є туроператори та 

турагенти, що в кооперації із дистриб’юторами товарів та послуг 

формують туристичні пакети. Тоді туризм виступає як продукт, який 

безперечно успішно споживається туристами. Можемо стверджувати, 

що це економічний конструкт, але, окрім того,він є одним із видів 
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споживання – на рівні послуг та товарів, які забезпечуються 

туристичними пакетами.  

При дослідженні даної теми були використані матеріали 

дослідження “Визначення шкоди, завданої туристами національному 

парку «Куршська коса» та профілактичні заходи щодо створення 

дюн”. Було застосовано методи синтезу, дедукції, аргументації, 

графічний метод. 

Проблема туризму як виду споживання особливо гостро постає у 

споживанні турпакетів із комфортним відпочинком на дорогих 
статусних курортах з формою організації “all inclusive”. Хоча і для 

споживача це зручно, проте диверсифікований тур сприяє збільшенню 

потреб туриста, навіть якщо це не є необхідним. Це призводить до 

негативних наслідків як для споживача так і для навколишнього 

середовища в екологічній, економічній, соціальній, психологічній 

сферах. Зокрема, це збільшене споживання енергоресурсів, прісної 

води, забруднення, ерозія, руйнування природної флори та фауни, 

створення культурних стереотипів, міжетнічних конфліктів, 

поглиблення економічного дисбалансу. 

Дослідивши аспект економічного впливу великих готельних 

комплексів, було виявлено співзалежність, що призводить до 

можливого погіршення умов праці робітників, зниження заробітної 
плати попри економічне зростання самого об’єкту, етичних проблем.  

Екологічна ситуація найбільш вразлива, адже для відновлення 

природнього середовища знадобляться роки та десятиліття, а інколи 

деякі види зникають назавжди.  

Ерозія піщаних дюн, у зв’язку з надмірними туристичними 

потоками, присутня у Литві, зокрема, дюн Парнідіс та Нагляй. У 

поєднанні із антропогенним чинником спостерігається підсилення 

руйнівного ефекту вітрової ерозії. Близько 6 гектарів території 

загальної площі заказника Нагляй було витоптано, а це близько 0,3%. 

Але попри негативні наслідки Литва залишається доволі активною 

у промоції та агітації сільського туризму. У 2013 році свої послуги 
надавали 620 сільських садиб. За інформацією департаменту 

сільського розвитку Мінагрополітики, за період 2007–2013 рр. 40 млн. 

із 46 млн. виділено на розвиток сільського туризму. Загалом, кількість 

туристів росте, хоч і не швидко: середня кількість ночей зросла з 1,82 

до 1,91 в 2013 році.  

Отже, переосмислення туризму як виду споживання потребує 

глибшого дослідження, але саме Литва може виступити як один із 
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центрів екотуризму на території Європи. Сприятливі природні 

рекреаційні ресурси, усвідомлення проблем та застосування 

практичних кроків на шляху покращення екологічної ситуації 

дозволять збільшити туристичні потоки при умові врахування 

концепції сталого розвитку. Завдяки цьому сталий туризм може 

постати основним рушієм економічних, екологічних та соціальних 

змін.  

 

М. Ладичук 
Науковий керівник – д.е.н., професор А. А. Теребух 

 

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ 

РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФНОГО ПАРКУ 

«ВЕРХНЬОДНІСТРОВСКІ БЕСКИДИ» 

 

В останні роки в світі все більшу популярність серед населення, 

особливо молоді завойовують відпочинок та розваги, які здійснюються на 

природоохоронних територіях, заповідниках. Раціонально організований, 

активний відпочинок виступає не тільки умовою відновлення здоров'я, 

фізичних сил людини, а й найважливішим чинником його духовного 

зростання і розвитку. Тому розвиток і розширення рекреаційних 
територій варто розглядати не тільки як джерело поповнення державного 

бюджету, а й як найважливіший елемент відтворення трудових ресурсів, 

нарощування інтелектуального, творчого потенціалу особистості. Тому 

доцільно приділяти увагу можливості розширення послуг та оптимізації 

використання рекреаційних ресурсів.  

Бескиди – це система гірських хребтів у північній смузі Карпат, у межах 

Чехії, Словаччини, Польщі та України. Бескиди поділяються на: Бескиди 

Західні і Бескиди Східні. Східні Бескиди – це система гірських хребтів у 

зовнішній смузі Карпат, що паралельно тягнуться від західного кордону 

держави територією Львівської та Івано-Франківської областей. Вони 

простягаються на понад 100 км смугою шириною 18–30 км. Висота вершин 
цього масиву нижча від Чорногірського і в середньому сягає до 1200 м. На 

окремі хребти масив розчленований поздовжними й поперечними 

долинами рік басейну Дністра та міжгірними улоговинами. 

Верхньодністровські Бескиди – регіональний ландшафтний парк в 

Україні, об'єкт природно-заповідного фонду Львівської області. 

Розташований у південно-західній частині Львівської області (в межах 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Самбірського району), біля кордону з Польщею, в однойменній 

частині гірського масиву Східних Бескидів.  

Регіональний ландшафтний парк «Верхньодністровські Бескиди» 

засновано з метою збереження в природному стані типових і унікальних 

природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для 

організованого відпочинку населення рішенням Львівської обласної ради 

від 08.10.1997 № 234 на землях Головецького, Терлівського та частково 

Спаського лісництв ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство». 

Площа природоохоронної території – 8356 га.  
Основними завданнями Парку є збереження цінних природних та 

історико-культурних комплексів та об’єктів, що знаходяться на 

території; створення умов для організованого туризму, відпочинку та 

інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з 

додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та 

об’єктів; проведення екологічної освітньо-виховної роботи. 

Протягом 2020–2022 року керівництво парку ефективно працює у 

кожному з напрямків роботи регіонального ландшафтного парку, 

зокрема: 

– реалізовано проєкт «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на 

запобігання знищенню чи пошкодженню комплексів території 

регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди»»; 
– реалізовано проєкт «Облаштування місця короткострокового 

відпочинку на березі р. Мшанка в межах регіонального ландшафтного 

парку «Верхньодністровські Бескиди»»; 

– реалізовано проєкт «Розвиток туристичної інфраструктури в межах 

регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди»» в 

рамках Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад 2020. Проєкт 

допоміг упорядкувати туристичний маршрут на найвищу вершину в межах 

Парку – Магура-Лімнянська (1022 м) та створити туристичну дестинацію 

на території Грозівської сільської ради; 

– створено екологічний гурток «Ecofriends»; 

– апробовано 3 нові туристичні маршрути; 
– обліковано 130 судинних рослин у межах Парку; 

– з метою промоції привабливості Парку створено відео- та фото-

матеріали; 

– з метою популяризації регіонального ландшафтного парку та 

створення позитивного іміджу здійснюється систематичне публікування 

статтей природоохоронної тематики у районній газеті «Ваш Голос 

Прикарпаття» та виступи в ефірі радіостанції «Голос Прикарпаття»; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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– проведено понад 200 заходів екологічного спрямування, серед 

яких: 89 екологічних занять, 27 екскурсій, 34 майстерок тощо; 

– здійснено підготовку та друк буклету «Рекреаційний потенціал 

регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди»». 

На даній території досить значні перспективи розвитку належать 

санаторно-курортному господарству, їх підсилює наявність родовищ 

мінеральних вод. Найбільшими є два родовища поблизу с. Розлуч 

Турківського району, (північна околиця, натрієва, мінералізація – 0,6 г/л, 

добовий дебіт – 1,7 м3; південна околиця, гідрокарбонатна натрієво-
кальцієва хлоридно-гідрокарбонатна натрієва, мінералізація – 11,7 г/л, 

добовий дебіт – 4,3 м3). Біля м. Добромиля розміщене джерело магнієво-

кальцієвих водмінералізацією 0,5 г/л. Невеликі джерела мінеральних вод 

є також поблизу сіл Березів, (сульфатно-хлоридна натрієва, мінералізація 

281,2 г/л), Стара Сіль (хлоридна натрієва, мінералізація – 364,8 г/л), 

Шумина (хлоридна натрієва, мінералізація – 263,2 г/л). 

РЛП «Верхньодністровські Бескиди», як частина Українських 

Карпат на теренах Львівщини мають значний рекреаційний потенціал, 

де розроблені цікаві туристичні маршрути. 

Маршрут 1: «Цісарський тракт» (Старий Самбір – Спас – Лаврів). 

Туристичний маршрут із зупинкою біля Лаврівського монастиря пролягає 

Оровим хребтом. На найвищу вершину г.Яворниська (800,5) веде стара 
серпантинна австрійська дорога використовувана до Першої світової війни. З 

Орового хребта відкриваються мальовничі краєвиди на автентичні 

бойківські. 

Маршрут 2: «Магура-Лімнянська-Перлина Старосамбірщини» 

(Старий Самбір – Стрілки – Грозьово). Найвища вершина Магуро-

Лімнянського хребта Верхньодністровський Бескидів з абсолютною 

вистою 1022 м. Туристичний маршрут пролягає по місцевості, де 

найбільш збережені народна обрядовість, звичаї, традиції жителів 

Західної Бойківщини і Старосамбірщини. 

Маршрут 3: «Грозьова Брама». Туристичний маршрут пролягає зі 

села Грозьово, котре зберегло самобутність багатовікового 
бойківського життя, на вершину Верхньодністровських Бескидів – 

Магуру-Лімнянську. Гідрологічною пам’яткою природи місцевого 

значення є «Джерело мінеральної води с. Грозьово». 

Маршрут 4: «Загублені, але не забуті». Еколого-пізнавальний 

маршрут до виселеного села Нанове із зупинкою в рекреаційному 

осередку у с.Лаврів «Княжа Волиця». Історія цього краю та дивовижні 
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пейзажі зачаровують. Цікавими для мандрівника стануть також 

виселені села Смільниця, Мшанець та Смерічка. 

Маршрут 5: «Автентична Бойківщина» Пішохідний еколого – пізна-

вальний маршрут пролягає селом Головецько. На шляху передбачено п’ять 

основних зупинок, на якому ознайомимось з історією краю, а також флорою. 

Об’єкти ПЗФ Самбірщини: Цікавими мандрівнику стануть об’єкти 

природно-заповідного фонду, що знаходяться поза межами 

регіонального ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди». 

Геологічна пам’ятка місцевого значення «Спаський камінь» – скельний 
комплекс з трьох каменів ямненського пісковика, висотою 24 м. 

«Замок Гербурта» – найвисокогірніший замок Львівщини розташо-

ваний на вершині крутої, покритої лісом гори Сліпа у стародавньому 

галицькому містечку Добромиль. При хорошій видимості з мурів замку 

можна побачити міста Перемишль (бл. 30 км) і Самбір (бл. 40 км). 

«Міженецький дендропарк» – пам’ятка садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення, який водночас є пам’яткою природи. 

«Вежа пам’яті» – унікальна дерев’яна дзвіниця, яку вінчає хрест. На 

даний час вежа – найвищий об’єкт у Європі, адже розташована на висоті 

907 м н.р.м. Цей рекорд зафіксували у Книзі рекордів України. 

Як бачимо, РЛП «Верхньодністровські Бескиди» має передумови для 

розвитку широкого спектра форм екологічного туризму. Базовою 
формою екотуризму повинен стати пізнавальний природничий туризм, 

що має спиратися на розвинену мережу еколого-пізнавальних стежок та 

екологічних туристичних маршрутів різної протяжності та рівня 

складності. Незважаючи на високий лікувально-оздоровчий, пізнавально-

естетичний і туристичний потенціал та вигідне географічне положення 

досліджуваної території, інфраструктура туристичної індустрії в регіоні 

розвинена недостатньо, потребує значних інвестицій та капіталовкладень. 

У той же час, подальшому розвитку туризму і рекреації заважають такі 

причини: відсутність цілісної системи управління туризмом в регіоні, 

недостатність методичної, організаційної,  інформаційної та матеріальної 

підтримки суб'єктів підприємництва туристичної та рекреаційної галузі з 
боку держави; повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток 

матеріальної бази туризму; невідповідність переважної більшості турис-

тичних закладів міжнародним стандартам, в тому числі екологічних; 

незбалансованість соціальної та еколого-економічної ефективності 

використання рекреаційних ресурсів та необхідність їх збереження; 

недосконалість туристичної інфраструктури, відсутність інноваційних 

проєктів і наукових досліджень з питань розвитку перспективних видів 
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туризму; недостатність державної підтримки та відсутність комплексного 

підходу щодо екологізації стратегій розвитку.  

З метою оптимізації раціонального використання рекреаційного 

потенціалу доцільним і актуальним є визначення шляхів упровадження 

інноваційного продукту як магістрального напряму господарського 

освоєння рекреаційних ресурсів на засадах сталого розвитку. Основними 

продуцентами відповідного інноваційного забезпечення є такі ринково 

орієнтовані економічні  механізми, як диверсифікація рекреаційного ринку, 

кластеризація сфер оздоровлення та відпочинку, контролінг заходів 
відтворення. Для забезпечення еколого орієнтованої диверсифікації ринку 

рекреаційного продукту в Карпатському макрорегіоні доцільним є макси-

мальне розмежовування ринків рекреаційних послуг у агротуризмі, 

сільському, зеленому та екологічному туризмі й оптимальної диверсифікації 

кожної з цих сфер. 

 

Х. Литвинова 

Науковий керівник – старший викладач Недзвецька О. В. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ НА 

КИЇВЩИНІ 

 
Нині Україна перебуває в стані війни. Це створює неабиякі 

можливості для розвитку військового туризму на цих територіях після 

завершення бойових дій. Україна – серце багатьох значимих 

історичних подій. Це місце, де народилась Київська Русь, територія 

через яку двічі проходила монголо-татарська навала, місце зародження 

козацтва, перша та друга світові війни ХХ століття. Україна – це багаті 

землі та працьовиті люди. Історія України – це історія постійної 

боротьби за право на життя, це кривава боротьба та постійні війни. 

Війни з іноземними загарбниками, що хотіли загарбати та підкорити її. 

Боротьби, що йде на нашій землі і сьогодні. 

У сьогодення військовий туризм постає шансом загоїти нанесені 
війною рани, віддати шану захисникам і захисницям нашої землі та її 

славного народу, розвинути розхитану війною економіку, а для цього 

потрібно детально проаналізувати перспективи розвитку цього виду 

туризму в Україні та, зокрема, на Київщині. 

Військовий туризм – це різновид туризму, що пов’язаний із 

воєнними та військовими діями. Його метою є відвідання місць, що 
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дотичні до тем зброї, історії воєн, військових частин, а також 

безпосереднє перебування у так званих «гарячих точках» планети. 

Прийнято поділяти військовий туризм на 4 категорії: військово-

історичний туризм; зброярський туризм; мілітарі-туризм; воєнний 

туризм.  

В Україні донедавна ідеї військового туризму не користувались 

значною популярністю, хоча ресурсів для проведення цього виду 

подорожей було багато. І нині питання військового туризму на 

території України є одним із найважливіших для цієї сфери діяльності. 
Події російсько-української війни привернули увагу всього світу та 

українців до нього, помітні значні тенденції щодо розвитку 

військового туризму тут. 

Однією із перспективних територій України для розвитку 

військового туризму в післявоєнний період є Київщина. Насамперед 

через перебування значний час в окупації та через велику кількість 

прикладів злочинів російського режиму, що є однією з найцікавіших 

для туристів тем. І як би боляче не було, саме це може розвинути 

військовий туризм на Київщині.  

Важливо сказати, що програми військових турів Київщиною вже 

почали створюватися. Компанія VisitUkraine наприкінці серпня 2022 

року прийняла рішення запустити тури найбільш відомими через 
нещадні дії росії щодо місцевого населення містами. 

Основним напрямом військового туризму на Київщині має стати 

військово-історичний туризм. Його завданнями будуть: 

– вшанування пам’яті всіх загиблих внаслідок російсько-

української війни; 

– показ жорстокості та неправомірності дій росії; 

– відтворення у реконструкціях кривавих трагедій ХХІ століття; 

– роз’яснення та виховання патріотизму в дітей та молодого 

покоління. 

Основними завданнями для військового туризму мають стати 

викриття неправомірних дій росії, пам’ять про невинних жертв та 
виховання патріотизму, любові та поваги до України.  

Дуже важливим є привернення уваги світу до ситуації в нашій 

державі, інформування людей про створення та оновлення меморіальних 

комплексів, музеїв, туристичних маршрутів пам’яті тощо.  

Також важливим є залучення іноземних інвестицій у справу 

туризму, який може стати одним із основних шляхів поповнення 

державного бюджету після закінчення воєнних дій.  
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Підготовка екскурсоводів, які спеціалізуються саме на військовому 

туризмі, є необхідною. Більш того, важливо готувати екскурсоводів, 

що володіють іноземними мовами, адже велика частина охочих 

відвідати Київщину буде іноземною.  

Одже, Київщина може стати великим центром військово-

історичного туризму. Для цього потрібно: 

– підтримка влади та подолання проблем з логістикою; 

– цілеспрямований підхід до розробки маршрутів Київщиною;  

– визначити найяскравіші варіанти екскурсійних показів, що 
найкраще розкриють важливі теми минулих подій.  

Не можна забувати й про створення меморіалів та музеїв. 

Доцільним буде і проведення масових заходів, присвячених жертвам 

агресії, героям чи символам боротьби та протистояння нашого народу 

на території Київщини.  

 

В. Маліш 

Науковий керівник – к.е.н., доц. О.Р. Роїк 

 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 
З 24 лютого 2022 року триває російська збройна агресія в Україні, 

наслідками якої є не лише великі людські втрати, але й значні збитки 

інфраструктури та секторів економіки, зокрема туризму. Замість 

розвитку внутрішнього туризму спостерігалась багатомільйонна 

міграція населення всередині держави, а масовий виїзд громадян 

України за кордон не пов’язаний із туристичною метою. Водночас 

поступове звільнення українських територій від російських військ дає 

надію на повернення до мирного життя в майбутньому. Війна 

спустошила сферу туризму, порушила фінансові, енергетичні та 

продовольчі ринки, спричинила шалену інфляцію по всьому світу. 

Туризм у центральній, східній та південній Україні повністю 
припинився. З огляду на такі тенденції питання відновлення туризму, 

зокрема у повоєнний період, є особливо актуальним в умовах 

сьогодення. 

Разом із тим, варто відзначити, що нині сфера туризму 

визначається наступними особливостями: менеджмент туристичного 

бізнесу більш зосереджений на волонтерстві та перетворенні 

туристичних хабів на гуманітарні чи волонтерські штаби; на 
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туристичному маршруті повинні бути передбачені бомбосховища чи 

інші захисні споруди; повинні бути мінімізовані маршрути довкола 

важливих державних і військових об'єктів, які можуть стати мішенями 

ракетно-бомбових ударів російського агресора; пляжні та пішохідні 

тури неможливі через триваючі військові дії й наявність мінних полів, 

розмінування яких, за прогнозами, триватиме кілька років після 

закінчення війни.  

Водночас, цілковито безпечних регіонів в Україні під час війни не 

існує, що безпосередньо негативно впливає на туристичну 
привабливість країни, яка наразі близька до нуля. Іноземні туристи не 

мають можливості і бажання відвідувати Україну через регулярні 

масові артилерійські обстріли та ракетно-бомбові удари, суттєві 

руйнування інфраструктури, враховуючи підвищену небезпеку у світлі 

військових дій та припинення авіасполучення. Зараз внутрішній 

туризм також переживає серйозну кризу через міграцію людей із 

небезпечних регіонів у безпечніші, замість відвідування інших частин 

України з туристичною метою. Український туризм зараз втрачає 

значні кошти. Перш за все, це пов’язано зі зменшенням загальної 

кількості туристів. Наразі Україна повністю позбавлена іноземних 

туристів, у 2020 році їх кількість досягла близько 4 мільйонів, з яких 

близько 90 тисяч скористалися послугами українських турфірм. 13 із 
24-ти областей України майже повністю припинили діяльність 

туристичних підприємств. 

Варто зауважити, що впровадження інноваційних процесів в 

індустрії туризму потребує постійного менеджменту з самого початку. 

Інфраструктура індустрії туризму є сферою діяльності, в якій через 

свої особливості такі процеси є вкрай необхідними. Впровадження 

інновацій як фундаментального елементу розвитку туристичної сфери 

призведе до пожвавлення економічної активності в цій індустрії та 

підвищення конкурентоспроможності галузі на світовому 

туристичному ринку.  

Перспективи розвитку туризму в Україні після війни включають 
наступне:  

– збільшити частку туристів можна завдяки досвіду країн, які 

пережили війну, оскільки у багатьох туристів виникає великий інтерес 

до місць, які стали пам’ятними маршрутами та повоєнними 

символічними місцями. Освітній туризм може бути актуальним для 

того, щоб «побувати і побачити на власні очі» лихоліття, які 
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відбувалися в Маріуполі, Бучі, Ірпені, Харкові та інших містах і селах 

після війни;  

– вшанування певних місць в Україні, таких як Чорнобаївка, 

Зміїний острів тощо, що можуть бути унікальними символами слави;  

– наповнення фондів для відновлення України та створення 

конкретних програм і стратегій відновлення. Щоб відновити позиції 

України на післявоєнному міжнародному ринку туристичних послуг, 

туристичні підприємства повинні знайти нові способи реклами та 

продажу своїх продуктів і послуг.  
Одним із них є створення системи раціональних взаємозв’язків для 

вирішення певних планових завдань. Правильна їх інтеграція 

дозволить забезпечити синергетичні зв’язки та посилити дії один 

одного. На шляху повоєнного відновлення сфери туризму в Україні 

доцільно також врахувати досвід інших країн, які теж були у кризових 

ситуаціях, економіка яких, і сфера туризму зокрема, була зруйнована 

через війну, і тепер успішно розвиваються, насамперед у сфері 

туризму. 

 

О. Момотюк 

Науковий керівник: старший викладач Недзвецька О. В. 

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: 

ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ 

 

В Україні знаходяться безліч туристичних атракцій, як популярних, 

так і зовсім маловідомих. Із року в рік країни, що розвиваються, 

стають все більш популярними напрямками серед туристів. Україна 

володіє численними історичними, культурними пам’ятками та 

рекреаційними ресурсами, сім із яких є частиною культурної 

спадщини ЮНЕСКО. Відтак, існують чималі можливості для розвитку 

туристичного сектору. Особливої уваги туристи приділяють 

екологічним напрямкам туризму, з метою зменшити свій негативний 
вплив на навколишнє середовище.  

Існує два основні напрямки екологічного туризму. Відповідно до 

першого з них, головним об'єктом екотуризму є малозмінені природні 

території. Цей напрямок виник у США у середині 80-х років ХХ ст. в 

рамках організації туристських мандрівок у найбільш віддалені і 

неосвоєні регіони світу. Паралельно об'єктами екотуризму у США 

стали також місцеві національні природні парки. Другий напрям 
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розвитку екотуризму, який набув поширення насамперед в Європі, і в 

Україні зокрема, спрямований на відвідування, поряд із 

малозміненими людською діяльністю природними територіями, і 

об'єктів традиційної місцевої культури. Саме другий напрямок 

розвитку екотуризму є найбільш перспективним, з огляду на стрімке 

скорочення кількості малозмінених природних ландшафтів, у тому 

числі і в Україні. 

Перспективними територіями є Полісся, що включає в себе 

наступні області: Рівненська, Волинська, Житомирська, Київська, 
Хмельницька. Наразі на Поліссі є лише окремі види туризму, головним 

чином перебування на сільських фермах та «радіаційний туризм», 

зосереджений навколо місця Чорнобильської катастрофи. Однак 

завдяки своїм природним ландшафтам, водно-болотним угіддям, лісам 

та унікальній культурній спадщини Полісся має величезний потенціал 

щоб стати місцем екотуризму. 

 Наступним цікавим регіоном для розвитку екотуризму є 

Карпатський регіон України. Місцеві жителі добродушно приймають 

гостей у своїх садибах, знайомлять з сільськогосподарською 

діяльністю, організовують походи в ліс, діляться місцевими 

традиціями та вчать народним ремеслам (лозоплетінню, гончарству, 

ткацтву). У різних регіонах можна знайти етнографічні комплекси з 
автентичною атмосферою українських сіл і великим вибором розваг 

(катання на конях, ремісничі майстер-класи, екскурсійні прогулянки. 

Незважаючи на суттєві перспективи для розвитку екологічного 

туризму в Україні, є низка проблем та перешкод: 

- створення нових туристичних маршрутів передбачає 

підготовку інфраструктури для їх обслуговування, а саме прокладання 

транспортних шляхів, будівництво та прокладання електромережі; 

- сучасний стан біосфери в багатьох містах та селищах не 

відповідає гігієнічним нормам ЄС, що значно скорочує ринок та 

визнання таких маршрутів; 

- низька забезпеченість туристичними ресурсами: на разі 
туристичні фірми з власними офісами перекваліфіковуються у 

волонтерські штаби; робочі туристичні фірми працюють не на повну 

потужність 

Розвиток всієї індустрії подорожей в будь-якій країні залежить і від 

розвитку індустрії розміщення, реальної можливості прийому туристів 

у конкретному туристичному центрі або регіоні. Потреби  

ековідпочинку реалізують  через  розміщення туристів у екоготелях. 
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Зелений сільський туризм передбачає розміщення туристів у 

тимчасово орендованому котеджі, в оселі сільського  господаря  разом 

з його родиною у спеціально відведених для гостей кімнатах, в 

кемпінгу на території фермерського господарства та так званих 

сільських готелях. Для підтвердження екологічності закладу існує 

низка сертифікатів європейського, американського стандарту. Так, 

наприклад, програма GreenKey, яка є одним із п’яти проектів 

Foundation for Environmental Education (Міжнародної організації з 

екологічної освіти). Світове господарство налічує понад 124 готелі, 
відзначених сертифікацією програми Green Key, а еко-готелі України 

становлять майже 11% від загальної кількості таких готелів, з яких 1 

готель Radisson та 6 готелів Reikartz.  

Воєнний стан значно похитнув туристичну індустрію, проте туризм 

не зупинився остаточно. Менеджер «Андероллі-тур» Наталя Шолок 

підтверджує, що з’явився великий попит на туристичні поїздки в 

Карпати.Дана тенденція свідчить про перспективу розвитку 

екологічного туризму безпосередньо в Карпатському регіоні.  

Одже, в Україні екологічний туризм перебуває на початковій стадії 

розвитку. Екотуристичні мандрівки організовуються переважно на 

самодіяльному рівні, комерційна діяльність у цьому напрямку лише 

зароджується. Україна володіє достатніми екотуристичними 
ресурсами, використання яких закономірно призведе до інтенсифікації 

розвитку інфраструктури та територіальної організації екотуристичної 

діяльності. 

 

А. Музичак 

Науковий керівник доцент, к.е.н. Я.Є. Москвяк 

 

ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО – РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Для підприємств готельно-ресторанного бізнесу важливим є 

надання послуг максимально високої якості. 
Потенційний гість готелю – це людина, яка вже не вміє жити без 

мобільного телефону та Інтернету. 

Сучасні готелі все частіше пропонують допомогу в організації 

переговорів з клієнтами та партнерами.  

Варто зазначити, що кількість гостей-міленіалів стрімко зростає 

щороку. Вони активно користуються гаджетами. 
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Технологію QR-кодів використовують, щоб гість міг сплатити 

замовлення за допомогою смартфона.. 

Програмне забезпечення для ресторанів є корисним для  

відстежування продажів, аналізування даних. 

Поліпшувати обслуговування готелям і ресторанам сьогодні 

допомагає технологія штучного інтелекту. Чат-боти на основі 

ШІ можуть відповідати на прості запитання і давати необхідні 

рекомендації без участі персоналу. 

Деякі готелі вже використовують інтелектуальні системи на 
основі технології IoT.  Наприклад: інтелектуальне керування, контроль 

планшетом, вхід без ключа, технологія звукоізоляції, розумні дзеркала, 

керування голосом  та інші. 

У 2020 році багато ресторанів не мали іншого вибору, як 

зачинитися через глобальну пандемію COVID-19. З іншого боку, 

відбулося величезне зростання доставки їжі та онлайн замовлень.  

Ресторан-привид або кухня-привид – це ресторан, який не має 

вітрини і орієнтується лише на доставку.  

Не менш важливою тенденцією для зручності клієнтів став 

безкоштовний доступ до WI FI.  

Зміна клімату продовжує становити загрозу, і ресторани 

намагаються зробити свій внесок, використовуючи екологічно чисті 
альтернативи.  

Сучасні реалії внесли свої корективи у діяльність закладів 

готельно-ресторанної сфери.  

Ключовою стратегією розвитку є використання інноваційних 

технологій.  

Суб’єкти готельно-ресторанного бізнесу з початку війни в багатьох 

містах України слугують центрами для розміщення біженців, 

приготування гарячих обідів та організації харчування під час 

евакуації.  

Львівська ресторанна компанія «Restaron» на початку березня 

видала 100 тис. приготованих обідів для військовослужбовців. 
Співзасновники «Kyiv Food Market» і «Молодості» в Києві разом із 

засновником «Вересу» об’єдналися в команду, яка щодоби готує 

приблизно 20 тис. порцій їжі для військових, представників 

тероборони та лікарень. 

Ті, хто не міг запропонувати комплексні страви, передавали 

резервні запаси своїх продуктів усім, хто їх потребував.  

https://www.the-village.com.ua/village/food/food-guide/324773-volonerski-kuhni-viyna-2022
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Також запускають нові проєкти. Євген Клопотенко з Інною 

Поперешнюк відкрили у Львові бістро «Інші». У Запоріжжі та Дніпрі 

служба доставки суші та піци «Rock’n’Roll» вироблятють вакуумовану 

їжу з доставкою до «гарячих» точок. Це – лише невелика частина 

прикладів об’єднання і взаємодопомоги, насправді ж їх значно більше 

по всій країні. 

Шаленої популярності набула так звана «підвішена» кава.  

Ще одним цікавим проектом є «The Victory Menu» і проєкт групи 

спеціалістів алкогольної індустрії України «BudmoUA».  
Їжа – це те, що об’єднує людей різних національностей, статусу та 

світогляду, своєрідний ключ до порозуміння.  

 

С.Наконечна  

Науковий керівник – к.е.н.,ст. викл. Кошова Б.Р. 

 

РОЛЬ ГОТЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

 

Україна переживає жахливий історичний час, де екзестенційно 

бореться за свою свободу і право на волевиявлення. Сьогодні 

вирішується питання чи залишиться наша держава на карті світу. Як 

свідчить практика не останню роль у військових діях відіграють 
готельні заклади.  Під час війни вони  зазнають перепрофілювання. 

Інколи їх можуть захопити ворожі війська та використовувати як 

концентраційні табори, або тюрми для військовополонених та 

простого населення. 

Декотрим готелям щастить більше і вони стають плацдармом для 

тристоронніх зустрічей воюючих сторін з метою врегулювання 

конфлікту. Таку ситуація ми спостерігали у 2014 році коли готель у 

Мінску «Президент – Готель» (Республіка Білорусь) став місцем для 

переговорів по Мінських домовленостях  між Україною та Росією. 

Обрання готелю, як місця зустрічі ворогуючих сторін, є не 

випадковим, адже часто вони мають розвинену внутрішню 
інфраструктуру, а саме: підземний паркінг, внутрішнє подвір’я, вихід 

до бомбосховища, запас продуктів харчування та електрогенератори, 

різноманітні засоби зв’язку(дротовий та бездротовий Інтернет, 

телефон із виділеною лінією, факс, супутниковий зв’язок і т.п.). Для 

прийому багаточисленних делегацій – наявність декількох обладнаних 

конференц-залів, ресторанне обслуговування і т.п. Слід зауважити, що 

https://posteat.ua/news/the-victory-menu-proyekt-pidtrimki-malix-virobnikiv/
https://life.nv.ua/ukr/socium/u-zakordonnih-barah-proydut-iventi-na-dopomogu-ukrajini-50235567.html
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під час військових дій, готелі охороняються військовими, котрі мають 

підкріплення броньованою технікою та спеціальними засобами ПЗРК.  

Третім напрямом використання готельних закладів є 

перепрофілювання їх у «стратегічні активи» для засобів масової 

інформації (ЗМІ). Завдяки прогресу цифрових і супутникових 

технологій  журналісти мають змогу працювати більш незалежно. Без 

великих сталевих ящиків із важкими супутниковими телефонами або 

монтажними апаратами в готелях. Сучасні журналісти не потребують 

доступу до телексних апаратів або міжнародних телефонних ліній, 
котрі були життєво необхідними у доцифрову епоху. Сьогодні готелі є 

важливим форпостом для ЗМІ у зв’язку із  їх плануванням та часто 

підвищеною захищеністю. Саме з-за їх стін відбувається інформування 

світової спільноти про військові злочини. Вони стають певних хабом 

для обміну інформацією між журналістами з різних куточків світу, що 

полегшує донесення інформації до громадськості. Важко недооцінити 

їхню працю, адже у таких випадках готелі піддаються обстрілам та 

ракетним ударам. Яскравим прикладом такого є готель Європа у 

Белфасті, котрий слугував форпостом для працівників преси під час 

конфлікту у Північній Ірландії.Таким чином готель стає місцем, де 

оголошуються на цілий світ нескінченні історії про людські 

страждання та нещастя.  
У зоні військових дій, готелі  надають життєво важливі послуги 

журналістам, фотожурналістам і телевізійним групам. Зважаючи на 

більшу захищеність місцеве населення, котре попадає під вогневий 

обстріл, всіляко старається попасти туди. Але «ідеальної» безпеки 

навіть за рахунок присутності військових, готелі не можуть 

забезпечити, адже теперішнє попадання авіаційної бомби чи ракети 

може легко «стерти будівлю з лиця землі».   

Четвертим призначенням  готелів під час війни  стає виконання 

ролі, як  місця для притулку біженців чи внутрішньо переміщених осіб 

(див. рис. 1). 
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Рис. 1. Роль готельних закладів під час військових дій 

 

Під час війни готелі стають стратегічними об’єктами, котрі з 

одного боку несуть надважливе завдання концентрації різних важелів 

впливу на врегулювання конфлікту, де важелями є ЗМІ, влада, 

військові, громадські діячі. Так і стають бажаною мішенню для 

воюючої сторони, руйнування котрої має непоправні наслідки. Через 

більшу захищеність стають фортецею для захисту десидентів, 
переслідуваних політичних та культурних діячів, місцевого населення.  

 

М. Найда 

Науковий керівник – к.г.н., доц. М. В. Лущик 

 

ПОЗИЦІЯ ТА ДІЇ ЮНЕСКО ЩОДО ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

 

В умовах повномасштабної військової агресії росії в Україні, вкрай 

важливий є реакція міжнародної спільноти та міжнародних організацій. У 

сфері туризму та захисту культурної і природної спадщини такою 

організацією є ЮНЕСКО. 
Із перших днів війни (від 24 лютого 2022 року) в ЮНЕСКО закликали 

РФ негайно вийти за межі міжнародно визнаних кордонів України. 

Під час Всесвітньої конференції ЮНЕСКО з культурної політики та 

сталого розвитку (Mondiacult, 28.09.2022) 48 країн-членів організації 

засудили агресію Росії проти України та закликали її негайно покинути 

територію української держави.  

Роль готелю у військовий час 
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Станом на початок вересня у МКІП заявляли про зафіксовані пів 

тисячі епізодів воєнних злочинів РФ проти українських об’єктів 

культурної спадщини та закладів культури. І додавали, що ще кілька 

десятків таких епізодів – на перевірці.  

Станом на 15 липня ЮНЕСКО задокументувала пошкодження 163 

культурних об’єктів: 71 релігійну споруду, 12 музеїв, 32 історичні будівлі, 

24 будівлі, присвячених культурній діяльності, 17 пам’ятників, 7 

бібліотек. Про це 15 липня під час засідання Ради безпеки ООН у форматі 

Аррія «Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії 
проти України» повідомив Лазар Ассомо, директор Центру всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. У МКІП неодноразово нагадували, що руйнування 

об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином за Гаазькою 

конвенцією 1954 року. ЮНЕСКО допоможе Одесі терміново отримати 

статус Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою Генеральний 

директор ЮНЕСКО Одрі Азуле повідомила, що агентство ООН з питань 

освіти, науки та культури допоможе Україні подати заявку, щоб 

історичний центри Одеси, терміново внесли до Списку всесвітньої 

спадщини та Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.  

45 сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО мала відбутися у 

російському місті Казань, але її скасували після того, як 46 із 195-ти країн 

відмовилися брати участь у сесії, яку очолює Росія.  
Нагадаємо, 30 серпня в Парижі відбулася зустріч міністра культури та 

інформації України Олександра Ткаченка з генеральною директоркою 

ЮНЕСКО Одрі Азуле. На ній обговорили внесення Одеси до списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і захист української культурної 

спадщини, зокрема в Одесі та Львові. Також Комітету всесвітньої 

спадщини рекомендуватимуть внести об’єкти всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО – Київ і Львів до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває 

під загрозою.  

ЮНЕСКО серйозно стурбована збитками, завданими Харкову – 

творчому місту музики ЮНЕСКО; історичному центру Чернігова, 

включених до Орієнтовного списку Всесвітньої спадщини України. 
ЮНЕСКО глибоко сумує через повідомлення про пошкодження творів 

видатної української художниці Марії Примаченко, з ювілеєм якої 

ЮНЕСКО було пов’язане у 2009 році. ЮНЕСКО також засуджує напад 

на меморіал Голокосту в Бабиному Яру – місце одного з найбільших 

масових розстрілів євреїв під час Другої світової війни, і закликає 

поважати історичні місця, цінність яких для освіти і пам’яті є незамінною.  
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З метою запобігання таким нападам ЮНЕСКО у тісній координації з 

українською владою працює над тим, щоб якомога швидше позначити 

ключові історичні пам’ятники та місця по всій Україні емблемою Гаазької 

конвенції 1954 року, що є міжнародно визнаним сигналом для захисту 

культурних пам’яток і спадщини в разі збройного конфлікту.  

Крім того, ЮНЕСКО звернулася до української влади з метою 

організації зустрічі з директорами музеїв по всій країні, щоб вирішити 

нагальні потреби в рамках збереження музейних колекцій і культурних 

цінностей.  
У співпраці з організацією «UNITAR/UNOSAT» ЮНЕСКО 

проводитиме моніторинг збитків, завданих культурним об’єктам, 

аналізуючи їх зі супутникових знімків.  

 

А. Пелешок 

Науковий керівник – к.б.н доц. Н.Є.Паньків 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ 

 

Понад 70% поверхні землі вкрито водою. Вода є надзвичайно 

важливою для життєдіяльності людини, тому очевидно, що це 

важливий ресурс для багатьох галузей економіки, включно з туризмом.  
Круїз – це універсальний вид туризму, масштабно інтегрований до 

світової економіки. Він поєднує у собі практично всі форми рекреації, 

різні види сервісу та організації дозвілля. Цей виду туризму добре 

стимулює розвиток економіки багатьох країн. Адже прибуток від 

туристів, які обирають круїзи, отримують не тільки компанії, що 

надають відповідні послуги, але й міста, які вони відвідують впродовж 

подорожі. 

У сучасному варіанті круїзна галузь сформувалася у 50-ті роки XX-

го століття з трансатлантичних морських пасажирських перевезень. 

Протягом кількох останніх десятиріч кожного року приріст вартості 

круїзної індустрії у світі складає, у середньому, 7,4 %. Щороку 
кількість туристів, які обирають круїзні подорожі збільшується на 

один мільйон до загальної кількості. Проте очевидно, що період 

пандемії вніс певні корективи в галузь тризму і круїзів зокрема. 

Глобальні кризи, візові питання, політичні ситуації у різних країнах- 

всі ці фактори відразу ж відображаються на туристичному попиті. 

Вище перераховані ризики призводять до банкрутств туристичних 

підприємств, зниження попиту та нестабільності на ринку. [2] 
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В економічно важкі часи у бізнесі важливе місце займає 

просування, маркетинг та продаж продукту. У зв’язку з цим боротьба 

за потенційних клієнтів вимагає від круїзних операторів нових 

підходів до реклами та створення привабливих пропозицій, які будуть 

виділятися серед інших. Разом з тим глобалізація круїзної індустрії і 

збільшення кількості гравців на ринку спонукають до певної 

колаборації між портами і круїзними операторами задля досягнення 

спільних цілей розвитку. Сьогодні можемо спостерігати об’єднання 

декількох портів, які надають певні туристичні послуги з метою 
збільшення пасажирообігу. Також спостерігається брендинг круїзних 

напрямків як от “Cruise Baltic” і “Atlantic Alliance”. [1] 

Вдала синергія суб’єктів круїзного туризму має багато переваг і 

призводить до позитивного ефекту для розвитку економіки:  

1. впливає на збільшення надходжень до бюджетів на всіх 

рівнях;  

2. створює нові робочі місця у сферах, які задіяні для 

обслуговування круїзного туризму;  

3. рекламує туристичні можливості регіону країни в 

цілому;  

4. розширює можливості для міжнародного 

співробітництва;  
5. залучає нові інвестиції у розвиток транспортної та 

туристичної інфраструктури тощо. 

На світовому круїзному ринку спостерігається дуже висока 

концентрація флоту в руках небагатьох круїзних компаній, які 

контролюють майже 85% ринку круїзних послуг. Проте, не зважаючи 

на певну монополізацію круїзного ринку, продукт був і залишається 

популярним та привабливим для туристів. Це в свою чергу зумовлює 

збільшення круїзного флоту, вдосконалення конструкцій 

пасажирських судів, збільшення їхньої комфортабельності й місткості, 

стимулює розвиток нових маршрутів. Сьогодні круїзні лайнери мають 

пасажиромісткість до 6000 туристів і разом з тим на суднах 
функціонують різноманітні магазини, басейни, поля для гольфу, 

спортивні зали, ресторани, кінотеатри тощо.  

Отже, сучасна круїзна індустрія характеризується постійним 

зростанням і диверсифікацією ринку. Круїзи – це привабливий 

туристичний продукт, проте туроператори повинні вдало планувати 

свої стратегії розвитку і виходу на ринок. Важливе місце займає 

технологічність, креативність, гнучкість, швидкість у прийнятті 
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рішень та розширення маршрутів підприємства. Грамотне планування 

і розподіл фінансів, а також репутація підприємства забезпечують 

функціонування бізнесу навіть у економічно важкі часи. 
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М. Петрик 

Науковий керівник – к.геогр.н., доц. Л.В. Теодорович 

 

СТВОРЕННЯ НОВОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ УКРАЇНИ В 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Туристичний бренд України на міжнародному туристичному ринку – 

цес укупність туристично-привабливих і відмінних рис території країни, 

зокрема природних, історичних, соціально-культурних об’єктів, 
національних традицій, ідеології а інших особливостей, які створюють 

позитивне сприйняття держави з боку потенційних туристів та інвесторів. 

Бренд країни виступає інструментом покращення іміджу і туристичних 

можливостей країни, сприяє зміцненню соціокультурних відносин з 

іншими державами та народами, допомагає підвищити впізнаваність 

країни на міжнародній арені. 

В Україні досить гармонійно  поєднуються  такі суперечливі образи 

як: аграрна та IT-країна,стародавня культура та сучасне мистецтво, 

молода  держава і давня нація тощо. Саме це стає основою образу 

України та її особливого культурного коду – «і-і», на основі якого 

«Національним туристичним офісом» було розроблено попередній 
логотип і слоган туристичного бренду країни. 

На формування бренду та іміджу країни впливає також участь у 

війнах, надання гуманітарної допомоги чи участь у миротворчих 

операціях. Завдяки таким діям держав, коли країна з'являється і 

виступає на міжнародній арені, суб'єкти міжнародних відносин та  самі 

громадяни країни ідентифікують її як річ, демократичну чи 

недемократичну, могутню чи слабку. Чим краще вона себе позиціонує, 
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тим кращим буде її імідж. Зокрема, після повномасштабного 

вторгнення Російської Федерації в Україну весь світ усвідомив, що 

наша країна не лише багата своєю самобутньою культурою, кухнею і 

природними ресурсами, а й натхненна однією ідеєю, адже зараз 

Україна є своєрідним щитом для захисту Європи від східного агресора. 

Українці, у свою чергу,  позиціонуються не лише, як щедра і гостинна 

нація, а як сміливі, вольові та ідейні люди, що готові віддати все за 

правду і демократію. 

Під час війни зросла і кількість українців за кордоном, діяльність 
яких також безпосередньо впливає на формування іміджу та бренду 

України. Розгортання миротворчих акцій, мітингів та спілкування з 

іноземцями дає можливість створити враження про нашу країну, її 

цінності та ідеї, а також дає змогу залучити додаткові інвестиції у 

подальше відновлення сфер діяльності і розвиток України. 

Величезний вплив на бренд країни виявляється через 

інформаційний простір. Чим більше ЗМІ, соцмережі та відомі особи 

говорять про країну, тим більше вона стає пізнавальною і цікавою для 

світу. У стані війни цей вплив стає ще більш очевидним. Для 

порівняння слід звернути увагу на запити про Україну в Google за 

2004, 2014 та 2022 роки: якщо в 2004 році ці запити були 

мінімальними, то наразі цифри зросли в сотні, а то й тисячі разів  
Задля покращення туристичного іміджу пропоную створити новий 

туристичний бренд України для просування її на міжнародній арені. 

Для цього було розроблено унікальний логотип та слоган, враховуючи 

ідеологічні цінності країни та національну ідею (рис.1). 

 
Рис. 1 Логотип і слоган нового туристичного бренду України 



123 
 
 

Образ фенікса символізує дух незламності, безсмертя, миру, 

процвітання та відродження. Крім того даний образ зустрічається в 

українському іконописі, тому частково передає і культуру 

українського народу. Кольори жовтий та блакитний–національний 

символ України. Зі сторони маркетингу жовтий колір символізує 

життєрадісність, позитив та щедрість (менталітету українців), а синій – 

довіру і чистоту. Також в логотипі можна розгледіти елементи герба 

України та щита. А загальному він асоціюється з буквою «У», що 

асоціюється з назвою країни та часково перекликається з попереднім 
логотипом. 

Слоган «Country of your future» уособлює новий етап історії 

України, щасливе процвітання та впевненість у майбутньому. Саме це 

є запорукою стабільності, яка в свою чергу стане поштовхом для 

розвитку економіки та туризму в Україні. 

 

Н. Пономаренко 

Науковий керівник: старший викладач Недзвецька О. В. 

 

СВЯТКОВА КУЛЬТУРА КОЗАЧЧИНИ НА О. ХОРТИЦЯ В 

ТУРИЗМІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
На сьогоднішній день, коли наша країна знаходиться у стані війни, 

подієвий туризм не є актуальним. В багатьох турфірмах, на сайтах, 

туроператор майже не пропонує маршрути пов'язані з фестивалями, 

тобто, дуже скрутно або взагалі відсутній  подієвий туризм, як 

напрямок по Україні. У своїй роботі спробую показати, що цьому виду 

туризму доцільно бути на о. Хортиця, що у Запорізькій області.  

Хортиця – найбільший річковий острів України, який 

розташований за дніпровськими порогами на давньому військовому і 

торговому річковому шляху до Чорного моря, Криму та Туреччини. 

Про Хортицю, як місце розташування одної з перших козацьких Січей, 

свідчать документи, перекази запорозьких козаків, українська 
фольклористика. Д.І. Яворницький, М.І. Грушевський, 

І.П. Крип’якевич та інші українські історики вважали, що Запорозьку 

Січ започаткував замок, збудований у середині XVI століття на острові 

Хортиці князем Дмитром Вишневецьким (Байда), старостою 

Канівським і Черкаським. 

Загалом, на обліку держави перебуває близько 300 пам'яток 

археології, історії, архітектури та містобудування, монументального 
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миcтецтва, науки та техніки. Серед них виділяють і головні туристичні 

дестинації, а саме: Національний заповідник "Хортиця", де 

знаходиться історико-культурний комплекс "Запорізька Січ", 

туристичний комплекс "Скіфький стан", меморіально-туристичний 

комплекс "Протовче", хортицькі плавні, театр козацького бою "Січові 

козаки", кінний театр "Козацька залога" та музей судноплавства 

"Чайка". 

Острів "Хортиця" багатий не тільки на містичні історії та легенди, 

але має досить багату бібліотеку з архівами, що допоможе відтворити 
чітку та реалістичну картину для майбутнього фестивалю. До 

прикладу:, існує легенда про кам'яних баб. На Хортиці ідоли 

увінчували стародавні кургани-поховання, зараз ми їх називаємо 

кам'яними бабами. За однією з версій, кам’яні баби колись були 

живими людьми, але за гріхи були покарані та скам’яніли. Якщо 

вірити переказам, кожного, хто спробує знищити таку святиню, чекає 

нещастя, що зачепить цілий народ: настануть посухи, і цим землям 

більше ніколи не бачити дощів.  

Язичницькі святилища, що були створені у IV тисячолітті до нашої 

ери – найбільша загадка Хортиці Запоріжжя. На думку дослідників, 

такі «обсерваторії» використовувались для точного визначення часу 

фундаментальних подій, таких як день сонцестояння. Адже саме 
енергія Сонця, за уявленнями древніх мудреців, мала найбільший 

вплив на людину. Сила ритуалів, що проводилися у таких місцях, 

могла впливати на долю племен та цілих держав. І сьогодні на 

язичницьких місцях сили, люди переживають незвичайні емоції, які не 

можна описати словами. Також, у 1999 році науковцями була виявлена 

затонула козацька «Чайка», з’явилося безліч повідомлень від людей, 

які, начебто, напередодні бачили цей корабель в акваторії Дніпра. 

Однак відомості про корабель-привид, що плаває навколо острова 

Хортиця, не мають підтвердження у виді фото чи відео. 

Історичні джерела рясніють фактами про співпрацю козаків та 

відьом, особливо коли мова йде про легендарного Богдана 
Хмельницького. Також серед місцевих жителів існує легенда, що у 

Вишневецького булла кличка "Байда" (що означало – гуляка, 

безпутник, ледар, нероба) А ще у козаків деякі поняття мали зворотній 

сенс. Наприклад, якщо козак сам по собі був худощавий, то відповідно 

кличка в нього була "Гладкий", або якщо козак полюбляв їсти борщ, то 

відповідно кличка була "Неїжборщ".  
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Деякі сучасні прізвища вказують на те, що їхні перші носії могли 

бути: представниками балтійських країв (Мєрєцкий – з містечка 

Мереч, Вільня – за назвою річки в столиці Литви, чи Лотиш, 

Лотвишченко, які говорять самі за себе); волохами й мунтянами 

(Волошин, Мультяненко, Радул); сербами й болгарами (Воксич, 

Милкович, Сербин, Капнич, Іртач); греками (Грек, Заларій); албанцями 

(Арнаут; у той час албанців називали "арнаутами"); угорцями 

(Венгерський, Ференценко, Угрин); чехами (Чехович, Цирулик, 

Жишка); німцями (Німець, Острогман, Цимерман); шведами (Швед); 
євреями (Перехрист, Лейба, Коган, Жидовкин, Зраїтель, Юдай); 

циганами (Циган, Циганчук); вірменами (Ормененко, Маджар).Однак 

носіями таких прізвищ не обов'язково були представники неукр. 

національності: відомі випадки, коли Москалем або Прусом називали 

тих, хто з якихось причин побував у Росії чи Прусії. 

Одже, історія цього краю починається з найдавніших часів Пізніше 

– доба бронзи, ранньослов'янського періоду, в часи Київської Русі, у 

період Першої та Другої світової війни.. Першою моєю ідеєю для 

подієвого туризму, можна реалізувати як фестиваль всіх часів народів 

мого краю. Відповідно, мають бути декорації, костюми та міні-локації, 

щоб турист за короткий проміжок часу зміг зануритись у весь потік 

історії о. Хортиця. 
 

А. Стецик 

Науковий керівник – к.б.н., доцент Паньків Н.Є. 

 

РОЗВИТОК ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ 
 

Туристично-рекреаційна галузь – сфера економічної діяльності яка 

динамічно розвивається. Основою розвитку є платоспроможний попит 

на відпочинок. Але жорстка конкуренція між підприємствами 

туристичного бізнесу, глобалізаційні процеси в суспільстві та одвічна 
проблема економіки: обмежені ресурси й необмежені потреби 

споживачів є рушійними силами, які формують нові пропозиції на 

ринку туристичних послуг. На цьому фоні значний інтерес 

представляє подієвий туризм. При правильній організації його 

ресурсний потенціал є необмеженим. З огляду на відмічене, 

дослідження розвитку подієвого туризму є актуальним. 
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Вивченню теоретико-практичних аспектів організації і розвитку 

подієвого туризму присвятили свої роботи такі відомі вчені, як А. 

Александрова, А. Бабкін, М. Біржакова, Ю. Блохіна, Е. Богданова, Ю. 

Волков, Д. Исмаев, М. Кабушкин, Г. Карпова, В. Квартальнов, А. 

Кирилов, А. Костюк, Ю. Кузнєцова, М. Ліндстром, Р. Оллье, Х. 

Прінгл, І. Смаль, І. Шаповалова та ін.  

З початком технічного прогресу роль подієвого туризму значно 

зросла. На сьогодні подієвий туризм є досить популярним, адже до їх 

чинників розвитку та такої популярностіналежитьдоступність та 
насиченість.Наприклад, туристи із задоволенням їдуть до Бразилії, 

В’єтнаму, Тайланду та Іспанії, де карнавали тафестивалі є традицією 

вже досить тривалий час.  

Чинники розвитку та можливостей подієвого туризму вказують на 

те, що в нього є безліч перспектив для існування та розвитку. Людей 

щоразу сильніше приваблюють цікаві масові події, і якщо хочете бути 

не лише спостерігачем, але й їх учасниками, потрібно обов’язково 

відвідати хоча б декілька фестивалів чи карнавалів. Адже це безумовно 

сподобається будь якому туристові. 

Подієвий туризм – напрям порівняно молодий, цікавий, що 

динамічно розвивається і перспективний, але дещо специфічний. Він 

являє собою організацію і обслуговування турів, метою яких є 
відвідування різних заходів або подій культурно-розважального, 

спортивного та ділового характеру. Мета кожного туру – це участь у 

події, яка дає можливість учасникам випробувати на собі безліч 

яскравих неповторних вражень. Програми подієвих турів 

відрізняються унікальністю, ексклюзивністю, тому що жоден 

фестиваль, маскарад, жодне національне свято за своїм сценарієм, 

оформлення, складом учасників тощо не схожий на інший. Дану подію 

можна побачити тільки «тут і зараз», повторення не буде. 

Найважливішими особливостями подієвого туризму є наступні : 

1. Неповторність події, що надає особливу цінність і унікальність 

подієвим турам. 
2. Достатньо короткий період подієвих заходів. 

3. Дискретність (переривчастість) і періодичність у часі. 

4. Локалізація подієвих заходів у певних точках – центрах подій. 

5. Планований характер програм. 

6. Висока вартість турів, пов'язана з підвищенням витрат на оплату 

проживання, харчування, товарів і послуг. 

7. Багаторазово підвищена мотивація туристів. 
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8. Кооперація індустрії розваг, турбізнесу, інфраструктури і т.п. 

при створенні турпродукту.  

 На даний час туроператори готові запропонувати своїм клієнтам 

відвідування найбільш захоплюючих подій світової культури:  

- гастрономічні фестивалі – на таких можна спробувати 

найрізноманітніші смаколики та напої і познайомитися із місцевою 

культурою;  

- музичні фестивалі та конкурси поглинуть гостя країни в 

захоплюючу атмосферу живого звуку та виконавчої майстерності;  
- національні свята та фестивалі – чудовий привід дослідити 

культуру країни, яку турист відвідує. Адже саме через народну 

культуру найлегше  зрозуміти менталітет народу, їх традиційні 

цінності;  

- квіткові виставки – найчастіше проводяться в тих країнах, де вони 

вирощуються;  

- театральні та кінематографічні фестивалі та спортивні змагання – 

що нині вважається особливим напрямком подієвого туризму.  

Рейтинг подієвого туризму свідчить про те, що кожна людина 

обирає свій захід для відвідин. Найбільш завзяті спортсмени та 

болільники часто бувають на іграх, романтики – полюбляють квіткові 

фестивалі, а любителі цікавинок, для яких важливим є пізнання історії 
– частіше направляються на національні свята. Особливої цікавості 

являють гастрономічні фестивалі – вони цікавлять не лише любителів 

смачно попоїсти, але й усіх туристів, які бажають спробувати 

національну кухню. 

Розвиток подієвого туризму є важливою складовою Програми 

розвитку туристичної галузі та міжнародних відносин України з 

країнами-союзниками та партнерами. Враховуючи той факт, що 

ресурси подієвого туризму практично безграничні, то такий 

відпочинок обіцяє бути різноманітним та насиченим. До основної 

функції подієвого туризмуналежитьте, що вони спрямовані дарувати 

людям радість, збагачувати культуру, не забувати про історію власної 
країни чи міста. 



128 
 
 

П. Тищенко 

Науковий керівник – к.г.н., доц. М. В. Лущик 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВКЛЮЧЕННЯ ГАСТРОНОМІЧНИХ 

ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО 

 

Статус ЮНЕСКО сприяє розвитку туризму. Зростає увага до цієї 

пам’ятки з боку туристів. А це стимулює розвиток туристичного бізнесу, 

залучення інвестицій. Показовий приклад щодо національної презентації й 
лобіювання визнання своєї спадщини на світовому рівні демонструє 

Французька Республіка. Відвідуючи виставку сільського господарства в 

Парижі (2008 р.), президент Франції Ніколя Саркозі запропонував 

представити французьку гастрономічну культуру кандидатом на включення 

до списку як нематеріальну культурну спадщину людства. Ідею підтримало 

міністерство сільського господарства, а також численні шеф-кухарі й 

гурмани, які вважають, що кухня становить невід’ємну частину культури. 

Експерти Міжурядового комітету ЮНЕСКО задовольнили прохання Франції. 

ЮНЕСКО внесла український борщ до списку об'єктів всесвітньої 

спадщини, яка потребує термінової охорони. Через російське вторгнення 

процедуру визнання улюбленого у світі борщу прискорили. Національна 

приналежність борщу регулярно ставала приводом для суперечок у 
соцмережах. Війна у соцмережах розпочалася у 2019 році через твіт 

офіційного акаунту МЗС російської федерації, в якому було зазначено: 

"Вічна класика, борщ − одна з найвідоміших і найулюбленіших російських 

страв і символ національної кухні". Це викликало бурхливу реакцію з боку 

українських користувачів. Перспективи включення гастрономічних 

продуктів України до Світової спадщини ЮНЕСКО росії призвело до того, 

що її звинуватили у привласненні кулінарного спадку України. 

Урядова команда та ентузіасти три роки виборювали для борщу статус 

нашої спадщини і вже ніхто не зможе претендувати на це звання. Заявка 

України містила понад 700 сторінок доказів того, що борщ має українське 

походження і що цю страву споживають по всій Україні. Вона мала чекати 
черги на розгляд в ЮНЕСКО до 2023 року. Але повномасштабне вторгнення 

Росії розворушило чиновників ООН ‒ борщ внесли до нематеріальної 

культурної спадщини, яка потребує термінової охорони. Борщ є візитівкою 

української національної кухні. За століття свого існування ця страва набула 

настільки великої популярності, що приписати собі "авторські права" на неї 

хотіли б майже всі сусідні народи. Однак історичні записи далекого минулого 

підтверджують, що саме на українських землях готувати борщ почали вперше. 
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С.Умриш 

Науковий керівник-к.б.н.,доц.Паньків Н.Є. 

 

ТЕМАТИЧНІ ПАРКИ ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ 

ІНДУСТРІЇ 

 

У сучасній міжнародній індустрії туризму та розваг великим 

попитом серед туристів користуються різноманітні тематичні парки. 
Великий сегмент туристичних мандрівок вихідного дня пов'язаний 

саме із тематичними парками. Зокрема, це часто стосується 

як активного сімейного туризму, так і дитячих та молодіжних 

організованих груп.Тематичні парки – це штучно створені 

пізнавально-розважальні парки, які об’єднані певною темою.Вони 

різняться ідеєю, організаційно-управлінською структурою,принципами 

організації і є відокремленим напрямком у розвитку паркового 

господарства та туризму з метою організації дозвілля. З кожним роком 

популярність тематичних парків зростає. 

Перший тематичний парк був створений Уолтом Діснеєм. Перший 

з тематичних парків Діснея, був відкритий 18 липня 1955 року. На 

думку Уолта Діснея, тематичний парк – це центр сімейного 
відпочинку і розваг, що здебільшого визначає вибір самої теми. Щоб 

об'єднати людей різного віку і, в першу чергу, залучити доросле 

населення, вона повинна носити не тільки розважальний, але й 

інформаційно-пізнавальний характер. 

Найпопулярнішими та найвідомішими тематичними парками світу 

є парки Діснеївської концепції, які на глобальному ринку туризму 

перетворилися в мультипаркові курорти міжнародного значення. 

Disnayland – парк розваг у місті Анахаймі, штат Каліфорнія, США, 

що знаходиться під управлінням підрозділу Walt Disney Parks and 

Resorts компанії «Уолт Дісней».  

Цей парк став втіленням ідеї Уолта Діснея про ідеальне місце для 
сімейного відпочинку, в якому було б відтворено світ мультфільмів та 

казок, де цікаво всім: і дорослим, і дітям.  

З моменту відкриття Діснейленд не раз розширювався і 

оновлювався, в тому числі в 1966 році була додана площа Нового 

Орлеана, Медвежа країна (нині країна Тварин) – в 1972 році Мультаун 

Міккі – в 1993. На місці початкового паркувального майданчика 



130 
 
 

Діснейленду був влаштований Діснеївський парк каліфорнійських 

пригод. Його відкрили в 2001 році.  

Сумарне число людей, які відвідали Діснейленд набагато більше, 

ніж в будь-якому іншому парку світу – близько 600 мільйонів чоловік 

з моменту його відкриття. У 2009 році парк відвідало 15900000 людей, 

тим самим парк став другим за відвідуваністю в світі. 

Ринок тематичних парків в Україні перебуває на стадії активного 

розвитку. Більшість українських об’єктів культурно-розважального 

характеру представлено міським парками розваг та дозвілля, 
аквапарками, парками атракціонів. До тематичних парків в Україні 

науковці зараховують музеї просто неба (скансени), що належать 

до групи етнографічних тематичних парків. 

Останніми роками в Україні стали популярними парки динозаврів 

на свіжому повітрі, починаючи від повноцінних парків розваг 

і закінчуючи прогулянками на природі та майданчиками для міні-

розкопок. 

В Україні більшість так званих динопарків насправді 

не відповідають названим критеріям і часто є пересувними, 

тимчасовими або постійними виставками динозаврів упродовж 

теплого сезону. Тематичні динопарки пропонують маршрути 

промаркованими стежками, де розташовано чудові рухливі та статичні 
моделі стародавніх мешканців нашої планети в натуральній формі, 

захопливі атракціони, приголомшливі скам'янілості та інші цікаві речі, 

які можуть побачити діти та дорослі, окрім того ще сувенірні 

крамниці, заклади харчування тощо.  

Перший в Україні стаціонарний парк динозаврів було відкрито 

у грудні 2019 р. у селі Поляниця Яремчанської міської ради, поблизу 

гірськолижного курорту «Буковель». 

В Україні мережа тематичних динопарків значно розширилася 2021 

р. У 2020 р., не заважаючи на пандемію, було запущено вісім об’єктів 

такого типу. Виставки динозаврів у великих містах часто розміщено 

на території міських парків розваг і дозвілля (наприклад, у Львові, 
Полтаві, Харкові, Черкасах, Чернівцях, Чернігові тощо), що дає змогу 

використовувати суміжну інженерну та транспортну інфраструктуру, 

заклади сфери харчування. Знайомство із загадковим мезозойським 

світом динозаврів приносить радість та нові знання як малим, так 

і дорослим шанувальникам. 

Створення мережі тематичних динопарків (близько 26 об’єктів) 

в Україні має позитивний вплив на формування інфраструктури 
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туризму. Такі об’єкти є загальнодоступними та розраховані на дитячі 

групи та сім’ї з дітьми.  

Найперспективнішими територіями для розвитку динопарків є 

паркові зони міст із значною кількістю населення та курортно-

рекреаційні території. Динопарки в Україні є малими за площею 

тематичними парками, більшість з них займають 1–2 га в межах 

міських парків, користуються активним попитом серед мешканців 

та гостей міста, також туристичні агенції часто додають відвідування 

динопарків у програми екскурсійних турів для дітей та дорослих. 
 

В. Шкуро 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Г.Я. Ільницька –Гикавчук  

 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДРОГОБИЦЬКОГО 

РАЙОНУ 

 

До складу Дрогобицького району входять 34 населених пунктів - 2 

міста (Дрогобич і Стебник) і 32 села. Дрогобицький район має не тільки 

багаті природні туристичні ресурси, але і історико-культурні об’єкти. До 

них відносимо будівлі, археологічні пам’ятки, сакральні споруди, музеї, а 

також нематеріальні ресурси: фольклор, звичаї, обряди. 
У місті Дрогобич є кілька музеїв: Краєзнавчий музей 

«Дрогобиччина», який має 7 відділів (Палац мистецтв; Галерея 

сакрального мистецтва; Історичний музей; Музей природи;  

Дрогобицька картинна галерея; музей Бруно Шульца; музей «Тюрма 

на Стрийській»).  

До найбільш цінних сакральних об’єктів міста можна віднести: Костел 

святого Варфоломія (14 ст.) та вежа-дзвіниця; Катедральний собор 

Пресвятої Трійці (17 ст); Церква святих Апостолів Петра і Павла (18 ст) і 

Василіянський монастир, Церква святої великомучениці Параскеви 

П'ятниці (19 ст), церква Святого Юра в Дрогобичі (внесена до списку 

Світової спадщини ЮНЕСКО), Церква Воздвиження Чесного Хреста (17 
ст), Хоральна синагога (19ст.), Синагога Осе Хесед та інші.  

Крім того, в Дрогобичі є наступні пам'ятки, які мають туристичну 

привабливість: міська ратуша; Шпихлір (комплекс сховищ для зерна); 

Дрогобицька солеварня (найстаріша діюча солеварня в Європі, яка 

постійно працює з XIII ст.) та інші.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9#%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9#%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5_%D0%A5%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4_(%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87)


132 
 
 

В Дрогобичі є збережені красиві панські вілли, які розташовані на 

окремій вулиці Панській (тепер Шевченка). Більшість споруд є  

пам’ятками архітектури місцевого значення. 

Відомим туристичним напрямом також є с. Нагуєвичі, де народився 

Іван Франко. Пам’ятками села є Державний історико-культурний 

заповідник «Нагуєвичі». 

Що стосується м. Стебник, то об’єктами, які мають туристичну 

привабливість є: солеварня «Саліна» (19 ст.), копер Кюбек, музей 

гірничорятувальної шахтної справи. Місто Стебник виступає в 
основному регіоном промислового туризму. Розвиватися також може 

екотуризм, оскільки тут розміщені екопасіки, де можна придбати мед і 

пройти лікувальні процедури.  

Сильні сторони туристичного потенціалу Дрогобицької громади: 

- вигідне транспортно-географічне положення; 

- добра транспортна доступність; 

- розвинена туристична інфраструктура; 

- багата історико-культурна спадщина,  зокрема наявність 

музеїв, вілл, сакральних споруд, внесених до списку світової спадщини 

ЮНЕСКО. 

- наявність туристично-інформаційного центру. 

Проблемами туристичного потенціалу Дрогобицької громади є: 
низька якість туристичних послуг; покращення туристичної 

інфраструктури, немає дешевих закладів розміщення – хостелів; 

незадовільний стан об’єктів історико-культурної спадщини, брак 

коштів на їх відновлення; неналежне маркетингове просування 

продукту на українському та міжнародному туристичному ринках. 

Заходи для покращення розвитку туризму в Дрогобицькому районі: 

- створення нових туристичних маршрутів, зокрема важливим 

завданням Дрогобицького району є створення спільного туристичного 

продукту, що включатиме Дрогобич, Стебник, щоб з ним виходити на 

ринок; 

- покращення та розвиток інфраструктури, зокрема покращення 
стану доріг, будівництво готелів, закладів харчування тощо;  

- розвиток вело-туризму, зеленого, кінного туризму, 

промислового, гірськолижного, релігійного, екологічного; культурно-

пізнавального, етнотуризму та інших видів;  

- зміцнення позитивного національного та міжнародного іміджу 

району;  
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- створення високоефективної системи з просування 

туристичних продуктів міста – реклама, друк буклетів, різноманітних 

путівників, календарів, створення промоційних роликів та інше; 

- проведення різних подій (фестивалів, конгресів, конференцій), 

що дасть змогу залучити більшу кількість туристів; 

- відновлення, ремонт, реконструкція, збереження туристичних 

об’єктів; 

- залучення інвестицій в туристичну галузь, участь у грантових 

конкурсах, підготовка інвестиційних пропозицій; 
- навчання, підвищення кваліфікації кадрів. 
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