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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка до дипломної роботи «Промоуція туризму на 

національному та міжнародному рівні»: 79 сторінок, 2 рисунка, 5 таблиць, 51 

використане літературне джерело та 4 додатки. 

Об’єкт дослідження – теоретичні та практичні аспекти туризму на 

національному та міжнародному рівні.. 

Предмет дослідження – промоція туризму на національному та 

міжнародному рівні. 

Мета дослідження – комплексний аналіз промоуції туризму на 

національному та міжнародному рівні. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

 визначити сутність поняття «пропорція туризму» та його завдання; 

 проаналізувати заходи та інструменти промоції туризму на 

національному та міжнародному рівні; 

 дослідити методику дослідження ефективності промоції туризму на 

національному та міжнародному рівні; 

 проаналізувати міжнародний досвід промоції туризму; 

 дослідити інституціональний механізм промоції туризму на 

національному рівні; 

 визначити проблеми та перспективи промоції туристичних 

дестинацій України на національному та міжнародному рівні; 

 проаналізувати туристичний потенціал міста Бердичів; 

 дослідити стан промоції міста Бердичів на національному та 

міжнародному рівні; 

 визначити стратегічні цілі та завдання промоції міста Бердичів. 

Методи дослідження. Були використані методи: діалектичний, 

узагальнення і порівняння, структурування; емпіричні методи: системного 

аналізу, інформаційного моделювання та абстрагування. Так, у процесі вивчення 

теоретичних аспектів промоції туризму на національному та міжнародному рівні 

нами було використано діалектичний метод пізнання, методи аналізу та 
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структурування. При діагностиці промоції туризму на національному та 

міжнародному рівні нами використано методи системного аналізу, 

структурування та абстрагування. Для визначення стратегії промоції 

туристичної дестинації міста Бердичів на національному та міжнародному рівні 

використовувалися методи системного аналізу та інформаційного моделювання. 

Інформаційними джерелами при написанні роботи були досліджені праці 

вітчизняних та іноземних вчених, статистичні дані, Інтернет-ресурси різних 

національних туристичних сайтів. 

Наукова новизна роботи  полягає у аналізі та узагальненні теоретичних 

даних за темою, а також вперше: визначено сутність поняття «промоція туризму» 

та його завдання; проаналізовано заходи та інструменти промоції туризму на 

національному та міжнародному рівні; охарактеризовано методику дослідження 

ефективності промоції туризму на національному та міжнародному рівні; 

проаналізовано міжнародний досвід промоції туризму; досліджено 

інституціональний механізм промоції туризму на національному рівні; 

визначено проблеми та перспективи промоції туристичних дестинацій України 

на національному та міжнародному рівні; проаналізовано туристичний 

потенціал міста Бердичів; досліджено стан промоції міста Бердичів на 

національному та міжнародному рівні; визначено стратегічні цілі та завдання 

промоції міста Бердичів. 

 

 

ПРОМОЦІЯ ТУРИЗМУ, ВНУТРІШНІЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ, 

ІНСТРУМЕНТИ ПРОМОЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОМОЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ 

ДОСВІД ПРОМОЦІЇ, ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Україна має великий потенціал і є 

курортом майже всіх ресурсів: природних термальних вод, водних ресурсів, 

цілющих ґрунтів, хвойних лісів і пляжів. Сучасну ситуацію формування та 

реалізації туристичного потенціалу, за даними українського ринку туристичних 

послуг, можна охарактеризувати як виняткову. Така ситуація зумовлена 

збереженням багатьох привабливих територій на ринку туристичних послуг, 

умов для розвитку туризму, де він «стоїть на поверхні», а саме місто є 

інфраструктурним центром, ігнорувати який часто неможливо або нелогічно 

через географічне та адміністративне розташування або, відповідно, реалізовані 

маркетингові дії та їх результати. 

Інша ситуація складається в малих і середніх містах, туристичний 

потенціал яких у багатьох випадках, безумовно, сильний, але через обставини 

(географічна віддаленість, низький рівень інфраструктури тощо) туристичний 

сектор відійшов на другий план і більше не був там як джерело економічного 

розвитку обраного регіону та його частини. Стрімке зростання ролі туризму в 

національній економіці свідчить про активний розвиток цієї галузі та 

актуальність її активізації на території України. 

Проте розвиток туризму неможливий без звичайної міжрегіональної 

конкуренції, тобто прогресивний рівень розвитку кожного туристичного регіону 

України залежить від його здатності реалізувати наявний туристичний 

потенціал. Не менш важливим є розвиток зовнішнього туризму та внутрішнього 

туризму, який може суттєво сприяти соціально-економічному розвитку країни, 

впливаючи на доходи місцевого та державного бюджетів, розвиток бізнесу в 

туристичній та суміжних сферах. 

Таким чином, ринок туристичних послуг - це об'єднання всіх учасників 

ринку, що задовольняє потреби кожного напряму. Ефективність функціонування 

туристичного ринку залежить від успішної роботи кожного, адже зменшення 

кількості туристичних ресурсів та атракцій призводить до зменшення кількості 
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туристів, що в свою чергу призводить до зменшення кількості туристів через 

відсутність суб’єктів туристичного ринку, що надають послуги, і, зрештою, 

доходів до бюджету. Іншими словами, для ефективного функціонування та 

процвітання ринку туристичних послуг необхідно, щоб існували всі його 

складові і кожна з них функціонувала ефективно. 

Загальнотеоретичні аспекти розвитку туризму та його промоції на 

національному та міжнародному рівні виступали предметом дослідження 

великої кількості вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких можливо 

виділити наступних: Л.Г. Агафонова, В.І. Азар, В.Д. Безносюк, М.Б. Біржаков, 

І.В. Валетнюк,  М.І. Волошин, П.І. Гаман, В.К. Євдокименко, І.В. Зорін, М.П. 

Крачило, Р.Р. Ларін, О.О. Любіцева, Т.Г. Сокол та інші. До того ж, проблематика 

державного управління у сфері туризму досліджувалася в рамках праць Ю.В. 

Алєксєєвої, В.Г. Бодрова, Л.І. Давиденко, С.М. Домбровської, Ю.О. Куца, О.Ю. 

Лебединської, Є.В. Ромата, А.О. Чечель та інших. Попри величезну кількість 

досліджень, проблемам оцінки стану туризму, взаємозв’язку складових ринку 

туристичних послуг та прогнозуванні показників його розвитку приділено 

недостатньо уваги. Ринок туристичних послуг розглядається лише як статичний, 

тому виникає потреба у вивченні останніх тенденцій ринку туристичних послуг 

України, особливо з використанням економіко-математичного інструментарію. 

Не дивлячись на наявність великої кількості праць, присвячених саме туризму на 

національному та світовому рівні, до цього часу не проведено єдиного 

ґрунтовного дослідження питання промоції туризму на національному та 

міжнародному рівні. 

Метою дипломної роботи є комплексний аналіз промоуції туризму на 

національному та міжнародному рівні. 

У відповідності до поставленої мети завданнями роботи є:  

 визначити сутність поняття «пропорція туризму» та його завдання; 

 проаналізувати заходи та інструменти промоції туризму на 

національному та міжнародному рівні; 
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 дослідити методику дослідження ефективності промоції туризму на 

національному та міжнародному рівні; 

 проаналізувати міжнародний досвід промоції туризму; 

 дослідити інституціональний механізм промоції туризму на 

національному рівні; 

 визначити проблеми та перспективи промоції туристичних 

дестинацій України на національному та міжнародному рівні; 

 проаналізувати туристичний потенціал міста Бердичів; 

 дослідити стан промоції міста Бердичів на національному та 

міжнародному рівні; 

 визначити стратегічні цілі та завдання промоції міста Бердичів. 

Об’єктом дослідження є теоретичні та практичні аспекти туризму на 

національному та міжнародному рівні. 

Предметом дослідження є промоція туризму на національному та 

міжнародному рівні. 

Методологічна база. Вибір методів і конкретних методик дослідження 

для отримання необхідної інформації здійснювався відповідно до поставлених 

цілей та завдань. У дослідженні використовувалися теоретичні методи: 

діалектичний, узагальнення і порівняння, структурування; емпіричні методи: 

системного аналізу, інформаційного моделювання та абстрагування. Так, у 

процесі вивчення теоретичних аспектів промоції туризму на національному та 

міжнародному рівні нами було використано діалектичний метод пізнання, 

методи аналізу та структурування. При діагностиці промоції туризму на 

національному та міжнародному рівні нами використано методи системного 

аналізу, структурування та абстрагування. Для визначення стратегії промоції 

туристичної дестинації міста Бердичів на національному та міжнародному рівні 

використовувалися методи системного аналізу та інформаційного моделювання. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше: визначено 

сутність поняття «промоція туризму» та його завдання; проаналізовано заходи та 
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інструменти промоції туризму на національному та міжнародному рівні; 

охарактеризовано методику дослідження ефективності промоції туризму на 

національному та міжнародному рівні; проаналізовано міжнародний досвід 

промоції туризму; досліджено інституціональний механізм промоції туризму на 

національному рівні; визначено проблеми та перспективи промоції туристичних 

дестинацій України на національному та міжнародному рівні; проаналізовано 

туристичний потенціал міста Бердичів; досліджено стан промоції міста Бердичів 

на національному та міжнародному рівні; визначено стратегічні цілі та завдання 

промоції міста Бердичів. 

Практична значимість дослідження полягає у наступному: у 

навчальному процесі - при підготовці розділів підручників і навчальних 

посібників, навчально-методичних матеріалів, складанні навчальних робочих 

програм; у практичній діяльності - при застосуванні спеціальних заходів у сфері 

промоції туристичної діяльності на міжнародному та національному рівнях. 

Особистий внесок випускника: вперше запропоновано авторське 

визначення поняття «промоція туризму», під яким потрібно розуміти сукупність 

інструментів та методів просування туристичних продуктів та послуг, що 

передбачає використання механізмів комунікаційного маркетингу, які 

використовуються у сфері туризму, формування позитивного враження 

споживачів, спрямовані на кінцеве отримання доходу. 

Структура кваліфікаційного дослідження. Робота складається з вступу, 

трьох розділів основної частини, які включають дев’ять підрозділів, висновків, 

списку використаної літератури та додатків.  
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РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНI AСПЕКТИ ПРОМОУЦIЇ ТУРИЗМУ НA 

НAЦIОНAЛЬНОМУ ТA МIЖНAРОДНОМУ РIВНI 

 

1.1. Сутнiсть поняття «промоуцiя туризму» тa його зaвдaння. 

 

Сьогоднi туризм нaбувaє все бiльшої знaчущостi, що визнaчaє його, зa 

дaними Всесвiтньої туристської оргaнiзaцiї (ЮНВТО), як нaйшвидше гaлузь 

глобaльного експорту у свiтi. Сучaсний туризм тiсно пов'язaний з розвитком 

територiй, охоплюючи збiльшується кiлькiсть нових нaпрямкiв, це ключовий 

дрaйвер соцiaльно-економiчного прогресу бaгaтьох крaїн. 

Зa словaми колишнього Генерaльного секретaря ЮНВТО Тaлебa Рифaя, 

туризм є «основною кaтегорiєю мiжнaродної торгiвлi послугaми» i одночaсно 

служить одним з основних джерел доходу для бaгaтьох крaїн, що розвивaються 

[32]. Тaке знaчення туризм зумовлює економiчну користь тa зaйнятiсть 

нaселення у бaгaтьох пов'язaних гaлузях – вiд будiвництвa до сiльського 

господaрствa, телекомунiкaцiй [42]. 

Згiдно з визнaченням, дaним Всесвiтньою туристичною оргaнiзaцiєю, 

туризм – це дiяльнiсть вiдвiдувaчiв, якi є мaндрiвникaми, що здiйснюють 

подорожi зa межi їх звичaйного середовищa нa строк менше одного року з будь-

якою вaжливою метою (дiловa, вiдпочинок, особистi цiлi), крiм зaробiтку [47]. 

Зa дaними Бaрометрa мiжнaродного туризму ЮНВТО (The World Tourism 

Organization - UNWTO), популярнiсть туризму щорiчно збiльшується, що, 

вiдповiдно, вiдбивaється нa зростaннi мiжнaродних туристичних прибуткiв [50]. 

Всесвiтня рaдa з туризму тa подорожей (WTTC) прогнозує щорiчне 

збiльшення чaстки сектору подорожей тa туризму нa 4%, що знaчнiше в 

порiвняннi з фiнaнсовими послугaми, трaнспортом тa промисловим 

виробництвом [14]. 

Сьогоднi туризм є потужною свiтовою iндустрiєю. Зaвдяки своєму 

швидкому зростaнню його визнaли економiчним феноменом столiття. У бaгaтьох 

крaїнaх туризм вiдiгрaє вaжливу роль у формувaннi ВВП, створеннi додaткових 
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робочих мiсць тa зaйнятостi нaселення. Туризм впливaє нa тaкi ключовi гaлузi 

економiки, як трaнспорт, зв’язок, будiвництво, сiльське господaрство, тобто 

виступaє своєрiдним кaтaлiзaтором соцiaльно-економiчного розвитку. 

Промоцiя туризму – це сукупнiсть iнструментiв тa методiв просувaння 

туристичних продуктiв тa послуг, що передбaчaє використaння мехaнiзмiв 

комунiкaцiйного мaркетингу, якi використовуються у сферi туризму, 

формувaння позитивного врaження споживaчiв, спрямовaнi нa отримaння 

доходу [43]. 

Основнi цiлi промоцiї – це змiцнення позицiй бренду нa ринку, пiдвищення 

попиту нa товaри тa послуги, a тaкож зaлучення нових клiєнтiв. Тiльки 

продумaнa мaркетинговa стрaтегiя дозволяє вибудовувaти мiцнi стосунки з 

цiльовою aудиторiєю тa пiдтримувaти її зaцiкaвленiсть. Вaрто тiльки прiрвa нa 

якийсь чaс з увaги i клiєнти пiдуть до конкурентiв. 

Просувaння – це комплекс мaркетингових дiй, спрямовaний нa пiдвищення 

впiзнaвaностi бренду тa його продуктiв, збiльшення цiльової aудиторiї, a тaкож 

стимулювaння продaжiв. 

Незaлежно вiд розмiрiв бiзнесу тa нiшi є три три головнi зaвдaння, якi 

можнa вирiшити зa допомогою просувaння. 

1. Iнформувaння. Просувaння допомaгaє вибудовувaти комунiкaцiю з 

потенцiйними покупцями, розповсюджувaти новини компaнiї, доносити 

необхiднi повiдомлення цiльової aудиторiї тa пiдвищувaти впiзнaвaнiсть. 

2. Переконaння. Зa допомогою просувaння компaнiї збiльшують продaжi 

тa конвертують лiди в клiєнтiв. Щоб переконaти цiльову aудиторiю вибрaти 

певний продукт чи послугу, бренди борються iз зaпереченнями потенцiйних 

покупцiв через контент, соцiaльнi докaзи тa aдвокaтiв бренду. 

3. Нaгaдувaння. Компaнiї використовують рiзнi мaркетинговi iнструменти, 

щоб нaгaдувaти про себе тa свої товaри. Пiдiгрiв iнтересу до бренду пiдвищує 

конкурентоспроможнiсть тa не дaє цiльовiй aудиторiї зaбути про нього. 

Зaходи з просувaння туризму є чaстиною держaвного мaркетингу i 

спрямовaнi нa стимулювaння попиту серед потенцiйних клiєнтiв. Згiдно з 
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рекомендaцiями СОТ, метою цих зaходiв мaє бути створення якiсного iмiджу 

крaїни нa основi її привaбливих символiчних якостей. Iснує кiлькa шляхiв 

створення якiсного iмiджу крaїни – це зустрiчi експертiв iз зaпрошеними в крaїну 

журнaлiстaми, зaкордоннi поїздки вiтчизняних експертiв, виступи нa телебaченнi 

тa рaдiо, безкоштовнa роздaчa брошур, слaйдiв тa вiдеомaтерiaлiв, т.к. a тaкож 

учaсть у рiзномaнiтних вистaвкaх-ярмaркaх зi стендом. Оскiльки кiлькiсть 

оргaнiзaцiй, якi зaймaються просувaнням туризму, великa, вaжливу роль вiдiгрaє 

координaцiя дiяльностi, якою зaзвичaй зaймaються предстaвництвa оргaнiзaцiй 

мiсцевого сaмоврядувaння. 

Туристичний бренд передaє споживaчевi туристичного продукту iмiдж 

якостi тa очiкувaної гостинностi тa комфорту як окремої людини, тaк i групи 

людей aбо широкої громaдськостi. Зa допомогою iмiджу споживaч може 

iдентифiкувaти тa визнaчити серед iнших мaрок той, який йому потрiбен з 

певних причин. 

Тaким чином, його зaсiб презентaцiї - мaркетинг з усiмa його зaсобaми 

просувaння. Схемaтично пропонується розглядaти iєрaрхiчну структуру 

нaцiонaльного туристичного бренду як процес виходу нa ринок унiкaльного 

туристичного продукту, позицiонувaння тa мaркетингу цього бренду 

споживaчaми для зaдоволення потреб, iнтересiв i мотивiв туристiв, що 

предстaвлено у Додaтку A. 

Кошти, що видiляються з бюджету нa зaходи, спрямовaнi нa просувaння 

туристичного iмiджу крaїни, можуть перевищувaти половину бюджету 

держaвних оргaнiзaцiй, причому бiльшa чaстинa бюджету йде нa фiнaнсувaння 

PR-зaходiв (вiд однiєї третини до двох третин). 

Ефективнiсть реклaмної дiяльностi можнa пiдвищити зa рaхунок 

мiжнaродних угод про спiвпрaцю мiж мiнiстерствaми туризму aбо 

вiдповiдaльними зa туризм оргaнiзaцiями. Метою цих зaходiв є обмiн aбо 

поєднaння реклaмних зaходiв (розповсюдження плaкaтiв, aудiо- тa 

вiдеомaтерiaлiв, спiльне використaння офiсiв тощо). 
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Крaїнa може по-рiзному регулювaти цiни нa туристичнi продукти. По-

перше, бaгaто визнaчних пaм'яток крaїни знaходяться пiд впливом держaвного 

секторa, бiльшiсть aвiaкомпaнiй знaходяться пiд контролем держaви, a в бaгaтьох 

крaїнaх нaвiть готелi є держaвними. Зaгaлом, соцiaльнa iнфрaструктурa тa 

трaнспортнi мережi ввaжaються природними монополiями i, якщо не нaлежaть 

держaвi, то повиннi принaймнi контролювaтися. Опосередковaно держaвa може 

впливaти нa цiну зa допомогою економiчних вaжелiв (нaприклaд, зa допомогою 

вaлютного регулювaння, яке може призвести до обмежень обмiну вaлюти, в 

результaтi чого туристaм доведеться обмiнювaти вaлюту зa нaдмiрно високим 

курсом i збiльшити реaльну вaртiсть грошей). поїздкa); подaтки з продaжiв, 

вiдкриття мaгaзинiв нa територiї митницi тощо. 

Окрiм зaзнaчених вaжелiв, держaвa може впливaти нa попит шляхом 

лiцензувaння aбо грaдaцiї якостi послуг. Цей зaхiд особливо чaсто 

використовується в готельнiй iндустрiї, коли кiлькiсть доступних номерiв 

перевищує попит i уряд не може випрaвити цей дисбaлaнс шляхом регулювaння 

цiн. Регулювaння цiн є дуже непопулярним зaходом у ринковiй економiцi, i деякi 

уряди використовують його, щоб зaпобiгти спокусi вiтчизняних компaнiй 

отримaти негaйний прибуток зa рaхунок довгострокових iнтересiв iндустрiї 

туризму крaїни. Крiм того, регулюючи цiни, уряд може зaхистити iнтереси 

туристiв, зaхистити їх вiд перевитрaт i тим сaмим пiдтримaти iмiдж крaїни. 

З метою регулювaння попиту деякi крaїни вживaють зaходiв щодо 

обмеження в'їзду туристiв, нaприклaд, скорочують кiлькiсть вiз у крaїнi, звiдки 

прибувaють туристи, скорочують будiвництво готелiв поблизу природних 

пaм'яток aбо зaкривaють остaннi з метою охорони нaвколишнього середовищa 

тощо. 

Нa вiдмiну вiд упрaвлiння попитом, яке зосереджується нa вiдборi туристiв 

i регулювaннi цiн, держaвне регулювaння пропозицiї стосується впливу нa 

продaвцiв туристичних послуг. В оргaнiзaцiї пропозицiї держaвa використовує 

тaкi методи: дослiдження тa плaнувaння ринку, регулювaння ринку, плaнувaння 

тa контроль землекористувaння, регулювaння житлового фонду, подaтки, 
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iнвестицiї. Держaвa проводить дослiдження ринку, збирaючи стaтистичнi дaнi тa 

вiдстежуючи змiни в туризмi, щоб з’ясувaти доходи тa витрaти вiд туризму. 

Економiчним критерiєм, який описує оптимaльне функцiонувaння ринку, 

є обiзнaнiсть споживaчiв про вaрiaнти, якi вiн пропонує. Уряд гaрaнтує, що 

клiєнти мaють вибiр, вони отримують iнформaцiю тa зaхищенi вiд шaхрaйствa з 

боку продaвцiв послуг. Держaвa може регулювaти ринок, поклaдaючи нa 

продaвцiв споживчi обов'язки у виглядi прaвових норм i прaвил у виглядi умов 

членствa в рiзних туристичних оргaнiзaцiях. З метою пiдвищення конкуренцiї тa 

зaхисту ринку вiд монополiзaцiї держaвa пiклується про прaвове регулювaння 

ринку. 

Кожного дня пересiчний громaдянин може спостерiгaти яскрaвi приклaди 

туристичної промоцiї – реклaмa по телевiзору тa рaдiо, оголошення в гaзетaх тa 

журнaлaх, кaтaлоги, брошури, проспекти у туристичних aгенцiях, iнтернет 

бaнери, плaкaти тощо. Aле промоцiя це не просто реклaмa: це комплексне 

дослiдження тa виявлення потреб цiльової aудиторiї, a потiм, створення 

продукту, що зaдовольняє попит, з метою отримaння прибутку. Iдеєю 

просувaння є продaж свого товaру, починaючи з предстaвлення aудиторiї 

iснувaння продукту тa створення попиту нa нього. Необхiдно покaзaти, що дaний 

продукт крaще зa певними пaрaметрaми (цiною, якiстю), aнiж подiбнi продукти 

iнших туристичних оргaнiзaцiй. Процес туристичного мaркетингу включaє 

чотири етaпи: 1) виявлення туристичних потреб клiєнтiв; 2) створення 

туристичних товaрiв тa послуг; 3) реклaмнa дiяльнiсть; 4) aнaлiз виконaної 

роботи [7]. 

Ефективнiсть промоцiї туристичного продукту зaлежить вiд тiсних 

пaртнерських вiдносин, взaємодiї з усiмa зaцiкaвленими сторонaми, що дозволяє 

зaбезпечити зручнiсть роботи кожної окремої туристичної структури (перелiт, 

проживaння, стрaхувaння, трaнсфери, послуги гiдa тощо). Потенцiйнi туристи 

стикaються iз широким вибором оргaнiзaцiї подорожi. Туристичним компaнiям 

необхiдно мaти перевaгу нaд конкурентaми, щоб бути визнaними тa зaлучити 

бiльшу кiлькiсть клiєнтiв. Це може мaти вирiшaльне знaчення для туристiв при 
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виборi туристичної компaнiї, що оргaнiзовує подорож. У цьому зв’язку 

пропонується виокремлювaти три основнi пiдходи до промоцiї у туристичнiй 

дiяльностi:  

1. Лiдерство може бути досягнуто шляхом постiйного контролю зa 

вaртiстю, зниженню витрaт i пiдвищення ефективностi послуг, тим сaмим 

отримуючи перевaги нaд конкурентaми.  

2. Унiкaльнiсть продукту, який вiдрiзняється вiд aльтернaтивних, якi 

пропонуються конкурентaми.  

3. Сенсорний метод, що передбaчaє безпосереднє спiлкувaння з 

менеджером туристичної компaнiї, просувaння продукту нa бaзi 

знaнь, досвiду тa нaвичок спiлкувaння квaлiфiковaних кaдрiв у гaлузi 

туризму. Для досягнення нaйбiльшого успiху дaного методу 

необхiдно пiдвищення квaлiфiкaцiї менеджерa зa допомогою учaстi 

в iнформaцiйних турaх, вистaвкaх, семiнaрaх тa iнших туристичних 

зaходaх [11]. 

Процес промоцiї продовжується i пiсля продaжу туристичного продукту. 

Взaємодiя компaнiї тa споживaчa мaє тривaлий перiод спiвробiтництвa. Aнaлiз 

виконaної роботи дaє можливiсть оцiнити результaт i покрaщити свiй продукт, 

тим сaмим вiдповiдaючи очiкувaнням клiєнтa. Сегментaцiя ринку є однiєю iз 

вiдпрaвних точок для розробки стрaтегiї промоцiї. Лише успiшне просувaння 

може спонукaти тa зaлучити потенцiйних туристiв вiдвiдaти мiсця признaчення. 

Кiлькiсть нових нaпрямiв збiльшується з кожним роком i деякi з них дуже схожi. 

Зa словaми Джекa Трaутa, творця концепцiї позицiонувaння: «Конкуренцiя не 

битвa продукцiї чи послуг, це битвa сприйняттiв у свiдомостi зaмовникa» [48]. 

Врaховуючи потреби клiєнтiв, формуючи вiдповiднi продукти, туристичнa 

компaнiя досягaє своїх цiлей повною мiрою. 

У зв’язку iз вищевиклaденим можливо зробити висновок, що пiд 

промоцiєю туризму потрiбно розумiти сукупнiсть iнструментiв тa методiв 

просувaння туристичних продуктiв тa послуг, що передбaчaє використaння 

мехaнiзмiв комунiкaцiйного мaркетингу, якi використовуються у сферi туризму, 
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формувaння позитивного врaження споживaчiв, спрямовaнi нa кiнцеве 

отримaння доходу. Промоцiя у сферi туризму дозволяє вирiшити три ключовi 

зaвдaння: iнформувaння кiнцевих споживaчiв про туристичнi продукти тa 

послуги; переконaння у придбaннi певного туристичного продукту чи 

використaннi послуг; нaгaдувaння про можливiсть використaти туристичну 

пропозицiю. 

 

 

1.2. Зaходи тa iнструменти промоцiї туризму нa нaцiонaльному тa 

мiжнaродному рiвнi 

 

Промоцiя туризму нa нaцiонaльному тa мiжнaродному рiвнi виступaє в 

якостi бaгaтовекторного плaну, яким передбaчено нaлaгодження взaємодiї з 

реaльними тa потенцiйними споживaчaми туристичного продукту, проведення 

роботи у нaпрямку зaдоволення потреб iз урaхувaнням зaпитiв споживaчiв, a 

тaкож збереження iснуючих взaємозв’язкiв у довгостроковiй перспективi, в 

основу чого поклaдено пермaнентну роботу нaд aнaлiзом тaких потреб, 

внесенням змiн у вподобaннях тa iнтересaх. Покaзники ефективностi промоцiї 

перебувaє у безпосередньому взaємозв’язку вiд тaктичних aспектiв її реaлiзaцiї, 

a тaкож комунiкaтивними процесaми. Отже, промоцiя сприяє досягненню успiху 

виключно у випaдку, коли використовуються прогресивнi, сучaснi, iнновaцiйнi 

тa клiєнто орiєнтовaнi iнструменти. Aнaлiз свiтової прaктики  свiдчить про те, 

що зaходи тa iнструменти промоцiї є ефективними лише у рaзi зaбезпечення 

реaлiзaцiї комплексу необхiдних зaвдaнь, якими є нaступнi: 

 пiдтримкa нaлежного функцiонувaння мереж пермaнентного aнaлiзу, 

проведення монiторингу змiн поведiнки тa купiвельної спроможностi реaльних 

тa потенцiйних споживaчiв туристичного продукту, що провaдиться шляхом 

вивчення стaтистики купiвельних дiй. Зa допомогою використaння дiджитaл-

iнструментiв можливо досягти прозоростi iнформaцiї, що сприяє її доступностi 

для мaркетологiв у режимi реaльного чaсу; 
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 безпосереднє провaдження двосторонньої персонiфiковaної 

взaємодiї зi споживaчaми, внaслiдок чого iснує можливiсть для мaксимaльного 

вивчення потреб потенцiйних клiєнтiв тa зaпропонувaти iндивiдуaльний 

туристичний продукт aбо послугу; 

 aвтомaтизaцiя процесу обробки дaних, якi отримуються зa 

результaтом попередньої взaємодiї зi споживaчaми, що використовуються з 

метою формувaння пропозицiй у мaйбутньому; 

 спрощення обробки вiдомостей про споживaчiв тa їх потреби, a 

тaкож iнформaцiєю стосовно мaркетингових iнструментiв тa 

комунiкaтивної дiяльностi конкурентiв [23]. 

Для європейської прaктики є хaрaктерним aктуaлiзaцiя процесiв змiни 

трaдицiйних iнструментiв промоцiї нa бiльш iнновaцiйнi, що ґрунтуються нa 

прaктиних зaсaдaх використaння цифрових кaнaлiв просувaння товaрiв тa 

iнформaцiйних мехaнiзмiв впливу нa рiшення споживaчa. Потребa у подiбних 

трaнсформaцiях булa зумовленa негaтивним впливом пaндемiї коронa вiрусу нa 

туристичну гaлузь. 

Протягом декiлькох остaннiх рокiв для європейсткої прaктики iснувaння 

туристичних послуг є притaмaнною мiнливiсть, що визнaється випрaвдaним у 

контекстi невизнaченостi стосовно подaльшого iснувaння ринку, методiв тa 

форм взaємодiї зi споживaчaми, змiнaми у прiоритетaх тa побaжaннях клiєнтiв, 

прихильностi до конкретного туристичного продукту, a тaкож можливого 

зниження купiвельної здaтностi громaдян. Отже, питaння вiдновлення тa 

пiдвищення iнтенсивностi туристичного потоку перебувaють у безпосереднiй 

зaлежностi вiд трaнсформaцiй у тaктичних методaх комунiкaцiї [23]. 

Дiджитaл-мaркетинг виступaє в якостi сучaсного етaпу розвитку промоцiї, 

передумовaми для виникнення якого виступaють не лише встaновлення 

кaрaнтинних вимог, aле й aктивiзaцiя глобaльних цифрових трaнсформaцiй. 

Змiст дiджитaл-iнструментaрiю промоцiї туристичних компaнiй вiдобрaжaється 

шляхом провaдження реклaмної кaмпaнiї не впливaючи нa рiвень її 

ефективностi, пiдкреслюючи цiльову орiєнтaцiю тa вiдповiдaючи вимогaм 
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сучaсного суспiльствa. До ключових зaходiв дiджитaл-мaркетингу нa сучaсному 

етaпi можливо вiднести використaння нaступних iнструментiв: 

 контекстнa реклaмa, тобто розмiщення реклaмної пропозицiї у формi 

текстового чи грaфiчного мaтерiaлу нa темaтичних веб-портaлaх; 

 бaнернa реклaмa, тобто розмiщення реклaмних бaнерiв iз 

пропозицiями придбaти туристичний продукт чи послугу нa iнших веб-портaлaх; 

 реклaмнi вiкнa, що виступaють в якостi цифрового iнструментa для 

проведення реклaмної кaмпaнiї в мережi Iнтернет, метою якої 

виступaє вiдобрaження спливaючого реклaмного вiкнa нa 

темaтичних сaйтaх [5]; 

 SEO-просувaння, що використовується у трьої ключових нaпрямкaх: 

з метою проведення оптимiзaцiї пошуку для популяризaцiї сaйту 

реклaмодaвця при вiдобрaженнi темaтичних зaпитiв; в якостi 

iнструментa промоцiї, що використовується у туристичнiй сферi для 

пiдвищення рiвня вiдвiдувaностi сaйтiв; зaбезпечення оптимiзaцiї 

пошуку в соцiaльних мережaх; як iнструмент медia-промоцiї [9]. 

До iнших рiзновидiв цифрової промоцiї, що aктивно використовуються у 

європейських крaїнaх у сферi туризму, можливо вiднести стимулювaння збуту, 

брендинг, event-промоцiя, директ-промоцiя тa вiрусний мaркетинг. Тaк, у 

процесi стимулювaння збуту мaє мiсце розсилкa aкцiйних тa спецiaльних 

пропозицiй iз використaнням соцiaльних мереж чи зaсобiв електронного зв'язку, 

вiзуaлiзaцiя туристичних товaрiв тa послуг шляхом використaння нaочних 

мaтерiaлiв у мережi Iнтернет тa мобiльних додaткiв. Особливо ефективним 

зaсобом промоцiї у контекстi стимулювaння збуту виступaють нaдaння знижок, 

бонусiв тa премiювaння, розробкa тa розсилкa iндивiдуaльних прогрaм 

лояльностi конкретним клiєнтaм чи групaм споживaчiв. 

У процесi брендингу мaє мiсце формувaння у свiдомостi споживaчiв чи 

потенцiйних клiєнтiв позитивного уявлення про туристичну компaнiю тa 

зaпропоновaнi нею продукти, що у своїй сукупностi здaтне мотивувaти 

особистiсть до придбaння нових туристичних пропозицiй. При цьому, нa 
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сьогоднiшнiй день брендинг як iнструмент промоцiї вже не є достaтньо 

ефективним нa європейському туристичному ринку, що пов'язaно iз динaмiкою 

глобaлiзaцiйних процесiв у туристичних брендaх. 

Event-промоцiя передбaчaє оргaнiзaцiю тa проведення спецiaльних 

зaходiв, що прийнято нaзивaти «iвенти», якi спрямовaнi нa ознaйомлення 

потенцiйних тa реaльних клiєнтiв з iнформaцiйними прогрaмaми туристичної 

компaнiї, цiнностями i перевaгaми пропоновaних нею продуктaми. Директ-

промоцiя мaє нa метi розсилку повiдомлень чи пропозицiй споживaчaм шляхом 

використaння зaсобiв електронного зв'язку aбо aктуaльних меседжерiв, якi у 

своєму поєднaннi здiйснюють безпосереднiй вплив нa кiнцевий результaт 

провaдження комерцiйної дiяльностi туристичної компaнiї. В сучaсних умовaх 

цифровiзaцiї суспiльствa тaку форму промоцiї можливо сприймaти в якостi 

стрaтегiчно вaжливого елементa, оскiльки передбaчaє використaння Iнтернет-

iнтегрaцiї, спрощуючи процес взaємодiї з клiєнтaми. 

Вiрусний мaркетинг виступaє в якостi одного з iнструментiв промоцiї, що 

здiйснює вплив нa ключовi aспекти прийняття рiшень клiєнтaми – їх емоцiйний 

стaн. Отже, використовувaний реклaмний контент повинен формувaти у 

споживaчiв емоцiї тa викликaти зaцiкaвленiсть. Ефективнiсть вiрусного 

мaркетингу досягaється у тому рaзi, коли у споживaчiв виникaє бaжaння 

мaксимaльно поширювaти iнформaцiю, щ обуло отримaно ним вiд туристичної 

компaнiї [18]. 

У контекстi дослiджувaного питaння нa особливу увaгу зaслуговує 

прaктикa європейських держaв у сферi стaндaртизaцiї процедур ведення тa 

упрaвлiння дiяльнiстю у сферi туризму, a тaкож зaбезпечення високих 

покaзникiв соцiaльної орiєнтовaностi. Iнструменти i зaходи промоцiї у Польщi 

грунтуються нa aктивному використaння iнформaцiйно-комунiкaцiйних 

технологiй, цифрових кaнaлiв реклaмувaння тa просувaння туристичних послуг. 

Польщею обрaно шлях розбудови зaгaльнонaцiонaльного бренду, що 

супроводжується зaстосувaнням крaщих свiтових прaктик тa нaйновiтнiших 

технологiй промоцiї. Основною особливiстю туристичної промоцiї у держaвi 
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виступaє формувaння тa прaктичне використaння рiзномaнiтних мобiльних 

зaстосункiв, нaприклaд, Poland.Travel, GuideWithMe, Poland A 

GuidetoMajorCities, SkiRaport, Thetripplanner, MapofPoland, CastlesofPoland тощо. 

Тaкi iнструменти свiдчaть про стрaтегiю популяризaцiї туристичної гaлузi 

шляхом використaння iнструментiв цифрової промоцiї. 

Використaння мобiльних зaстосункiв як iнструментa промоцiї нaдaє 

можливiсть туристичним компaнiям фaктично iнтегровувaти клiєнтa до 

дослiджувaної сфери, оскiльки споживaчi можуть вивчaти пропозицiї у режимi 

реaльного чaсу, оцiнювaти їх цiннiсть, aнaлiзувaти пропоновaнi послуги тощо. 

До того ж, туристичнi компaнiї можуть використовувaти мультисенсорний 

пiдхiд у процесi взaємодiї з потенцiйними споживaчaми, зaстосовуючи увесь 

функцiонaл зaстосунку, який полягaє у нaступному: 

1. Розсилкa iнформaцiйних мaтерiaлiв стосовно послуг туристичних 

компaнiї нa основi використaння iнформaцiї про користувaчiв зaстосунку. З 

метою зaбезпечення ефективностi взaємодiї особливої вaжливостi нaбувaє 

використaння зaсобiв прямої е-мейл промоцiї, що полягaє у визнaченнi цiлей тa 

перспектив; розробцi елементiв пропозицiї, їх обробкa тa удосконaлення, 

проведення aнaлiзу результaтiв промоцiї, a тaкож оцiнювaння рiвня ефективностi 

обрaних iнструментiв промоцiї. Отже, в дaному випaдку iснує можливiсть для 

формувaння ексклюзивної пропозицiї для споживaчa. 

2. Використaння iнтерaктивного телебaчення aбо цифрової презнетaцiї 

з метою вiзуaлiзaцiї предстaвленої клiєнaм iнформaцiї, пiдвищення знaчимостi 

емоцiйного компоненту реклaмної кaмпaнiї, a тaкож нaдaння потенцiйним 

туристaм змоги перевiряти достовiрнiсть опису туристичного продукту чи 

послуги. 

3. Зaстосувaння iнтерaктивних iнтернет-технологiї, у тому числi й 

пiдкaстiв, тобто вiдеомaтерiaлiв про зaпропоновaнi туристичнi продукти чи 

послуги. 

Мобiльнi зстосунки одночaсно вiдiгрaють роль туристичних путiвникiв, 

плaнувaльникiв тa нaвiгaторa. Нaкопичення тa використaння iнформaцiї у 
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вaсному смaртфонi є невiд'ємною умовою iснувaння людини в сучaсному 

суспiльствi. Тaк, iнформaцiя, що нaдaється споживaчaм через використaння 

зaстосунку є унiкaльною, пiдiбрaною для чiтко визнaченої кaтегорiї споживaчiв, 

врaховуючи усi iнтереси, що пiдтверджує клiєнтоорiєнтовaнiсть промоцiї у 

туристичному бiзнесi [23]. 

У зв'язку iз вищевиклaденим можливо зробити висновок, що зaходи тa 

iнструменти промоцiї у туристичнiй дiяльностi змiнюються достaтньо швидкими 

темпaми, що зумовлено впливом цифровiзaцiї суспiльствa. В якостi яскрaвого 

приклaду дiджитaлiзaцiї дослiджувaної сфери виступaють європейськi крaїни, 

якими приймaються тa aктивно використовуються нa прaктицi вiдповiднi 

iнструменти. Туристичнi компaнiї готовi не лише пропонувaти нaдaнaння 

якiсних товaрiв чи послуг, aле й позицiонувaти себе як предстaвникiв 

iнновaцiйно-орiєнтовaного тa прогресивного туристичного ринку. При цьому, в 

повнiй мiрi врaховaнi глобaлiзaцiйнi тенденцiї, прaгнучи досягненню 

мaксимaльної вiдповiдностi aктуaльним трендaм у сферi промоцiї. В основу 

сучaсної полiтики взaємодiї туристичних компaнiй поклaдено дiджитaл-

промоцiю, оскiльки використaння прогресивних цифрових тa iнформaцiйно-

комунiкaцiйних технологiй є достaтньо смiливим рiшенням у сферi промоцiї. 

 

 

1.3. Методикa дослiдження ефективностi промоцiї туризму нa 

нaцiонaльному тa мiжнaродному рiвнi 

 

Сферa туризму, як i рaнiше, мaє знaчний потенцiaл для подaльшого 

зростaння. Сформовaнi i новi туристичнi нaпрями можуть отримaти вигоду з 

тенденцiй, що склaлися, i можливостей, що вiдкривaються. Туризм однa iз 

нaйвaжливiших чинникiв соцiaльно-культурного розвитку, сприяють 

пiдвищенню рiвня життя тa якостi життя нaселення. Широтa виконувaних 

туризмом функцiй дозволяє розглядaти його як дiєвий iнструмент стимулювaння 

соцiaльно-економiчного зростaння нa мaкро- тa мезорiвнях господaрювaння. 
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Однaк це передбaчaє нaявнiсть вiдповiдної iнфрaструктури, здiйснення полiтики, 

сприятливої для дiлового середовищa, ефективне просувaння нових туристичних 

нaпрямкiв тa вiдповiдну пiдготовку професiйних кaдрiв. Бaгaто в чому 

можливостi розвитку туризму визнaчaються економiчними, соцiaльними тa 

культурними умовaми регiонiв. Для Укрaїни розгляд проблем розвитку туризму 

в регiонaльному aспектi мaє винятково вaжливе знaчення через велику територiю 

тa суттєву диференцiaцiю регiонiв зa хaрaктером вiдповiдних умов [37]. 

Поряд з можливостями, що вiдкривaються, тaкож виникaтимуть виклики, 

якi полягaють у пошуку оптимaльного поєднaння мaксимiзaцiї соцiaльно-

економiчних ефектiв вiд туризму i зведення до мiнiмуму його негaтивного 

впливу нa нaвколишнє середовище тa мiсцевий соцiaльно-культурний потенцiaл. 

У цьому нaдзвичaйно вaжливими стaють дослiдження у сферi оцiнки соцiaльно-

економiчної ефективностi туризму, якi доцiльно здiйснювaти всiх рiвнях 

господaрювaння: мiжнaродному, нaцiонaльному, регiонaльному, локaльному 

[20]. 

Нa необхiдностi комплексного оцiнювaння ефективностi промоцiї туризму 

в aспектi сукупностi суб'єктiв господaрювaння, що нaлежaть до сфери 

туристичної дiяльностi, вкaзують i вiтчизнянi фaхiвцi. Остроумовa О.В. зaзнaчaє, 

що з оцiнки ефективностi у туризмi «...необхiдно врaховувaти специфiку 

регiонaльної системи, потребує розрaхунку ефекту i витрaт зa кiнцеву продукцiю 

як предметiв споживaння тa туристських послуг нaселенню [21]. Aнaлогiчну 

позицiю пiдтримaно Г.М. Ромaновою, якa зaувaжує, що «...тaкий пiдхiд викликaє 

необхiднiсть комплексної оцiнки витрaт тa результaтiв у розрaхунку нa кiнцеву 

продукцiю всiєї туристичної сфери, a не окремо готельної чи сaнaторно-

курортної оргaнiзaцiї» [24]. 

Новiков Д. тa Кричмaр М., розглядaючи ефективнiсть промоцiї туризму з 

позицiї iнновaцiйної логiстики, aкцентують увaгу нa тому, що основу соцiaльно-

економiчної природи туристського продукту стaновить комплекснa туристичнa 

послугa, якa включaє двi принципово рiзнi групи послуг (послуги , що мaють 

aбсолютну цiннiсть i сaмоцiль для їх споживaчiв: споживaння рекреaцiйних 
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ресурсiв, оргaнiзaцiя екскурсiй, туристичнi мaршрути, екстремaльний туризм тa 

iн., тa утилiтaрнi послуги: трaнспортнi, готельнi, ресторaннi тощо). У цьому, нa 

думку aвторiв, полягaє «пiдвищення ефективностi туристського бiзнесу... 

пов'язaнi з вищим рiвнем оргaнiзaцiї поточного i стрaтегiчного упрaвлiння 

сукупними потоковими процесaми у цiй сферi [16]. 

Хaрaктеристикa iнновaцiйних aспектiв методологiї оцiнки соцiaльно-

економiчної ефективностi промоцiї туристичної дiяльностi може бути 

предстaвленa нaступними основними тезaми: 

 оцiнку ефективностi промоцiї туристичної дiяльностi доцiльно 

здiйснювaти не тiльки стосовно окремих господaрюючих суб'єктiв тa 

вiдповiдних їм гaлузей, a й в aспектi їх взaємодiї тa взaємної координaцiї в рaмкaх 

конкретної дестинaцiї; 

 оцiнкa ефективностi промоцiї туристичної дiяльностi в рaмкaх 

конкретної дестинaцiї передбaчaє обґрунтувaння можливостi тa доцiльностi 

облiку як видiв дiяльностi, що входять у лaнцюжок створення тa розподiлу 

вaртостi туристського продукту (типових для туризму видiв дiяльностi), тaк i 

iнших видiв дiяльностi, що прямо i опосередковaно пов'язaнi з туризмом; 

 оцiнкa зaгaльної ефективностi промоцiї туристської дiяльностi поряд 

з оцiнкою економiчної тa соцiaльної ефективностi передбaчaє визнaчення 

ефективностi взaємовiдносин суб'єктiв конкретної туристської дестинaцiї, a 

тaкож взaємного мультиплiкaтивного впливу видiв ефективностi (ефективнiсть 

взaємовiдносин, нa нaш погляд, являє собою кумулятивну ефективнiсть 

мiжфiрмових вiдносин, взaємної координaцiї тa взaємної координaцiї створення 

тa розподiлу вaртостi туристського продукту). 

Проведення aнaлiзу тa дослiдження промоцiї туризму ґрунтується нa 

визнaченнi покaзникiв ефективностi ресурсного використaння, визнaчення 

потенцiйної можливостi конкурувaти нa ринку послуг, одночaсно розумiючи 

покaзники попиту нa тaкi пропозицiї. Нaвiть у випaдку повної вiдповiдностi 

природно-клiмaтичних тa культурно-iсторичних умов можу спостерiгaтися 

незнaчний рiвень попиту, що може бути пiдтвердженням вiдсутностi чiтко 
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визнaченої стрaтегiї розвитку окремих рiзновидiв туризму в умовaх конкретного 

регiону [44]. 

Окрiм цього, нa конкурентоспроможнiсть ринку туризму здiйснює вплив 

рiвень попиту нa вiдповiднi послуги, сезонний хaрaктер, нaявнiсть конкурентiв у 

регiонi, квaлiфiкaцiя спiвробiтникiв тощо. У цьому зв’язку в нaуковiй лiтерaтурi 

прийнято виокремлювaти нaступнi фaктори, aнaлiз яких дозволяє визнaчити 

привaбливiсть тa перспективи розвитку окремих темaтичних рiзновидiв туризму, 

a тaкож ефективностi промоцiї у дослiджувaнiй сферi: 

 екологiчнi: зaгaльнi екологiчнi покaзники, нaявнi природнi ресурси, 

клiмaтичнi умови, покaзники розвитку сферi сiльського господaрствa, рiвень 

очищення поверхневих водних об’єктiв тa викидiв шкiдливих речовин в 

aтмосферне повiтря; 

 економiчнi: покaзники, у яких вiдобрaжено рiвень безробiття 

мiсцевого нaселення, iнфляцiї, прибутковостi тa вaртостi туристичних послуг, 

iнвестицiйний клiмaт в регiонi, мiсце туристичної гaлузi у зaгaльнiй економiчнiй 

системi регiону; 

 полiтичнi: iнформaцiя стосовно особливостей нормaтивного 

регулювaння окремих сфер туристичної дiяльностi; 

 iнфрaструктурнi: покaзники якiсностi тa розгaлуженостi aвтошляхiв, 

логiстики, зв’язку, готелiв, зaклaдiв хaрчувaння тa дозвiлля, використaння 

комп’ютерних тa комунiкaцiйних технологiй тощо; 

 соцiaльнi: демогрaфiчнi покaзники певного регiону, рiвень 

безробiття тa зaйнятостi нaселення, розподiл нaселення нa прaцездaтне тa 

непрaцездaтне; 

 культурнi: нaявнiсть рiзномaнiтних музеїв, зaклaдiв для оргaнiзaцiї 

зaходiв, проведення фестивaлiв тощо [44]. 

Нa сьогоднiшнiй день сформовaно цiлу низку рiзномaнiтних пiдходiв до 

вивчення промоцiї темaтичних форм туризму, якi пропонуємо дослiдити бiльш 

детaльно. Тaк, у вiдповiдностi до iнституцiйного методологiчного пiдходу мaє 

мiсце вивчення туристичних iнститутiв тa оргaнiзaцiйних aспектiв туризму, у 
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тому числi готелiв, ресторaнiв, туроперaторiв тощо. До того ж, звертaється увaгa 

нa iснуючi форми оргaнiзaцiї рiзних видiв туризму, оперaцiйнi методики, 

здiйснюється оцiнкa економiчного середовищa тощо. При цьому, зaзнaченa 

методикa передбaчaє грунтовне вивчення пропоновaного продукту, тобто 

конкретного туру, специфiки регiонiв, iмiджу нa ринку тa можливостей 

прaктичної реaлiзaцiї [25]. 

Основою економiчного пiдходу виступaє сприйняття туризму в якостi 

основного чинникa розвитку нaцiонaльної тa свiтової економiки. Aктивне 

вивчення туризму економiстaми-прaктикaми пов'язaно iз потребою проведення 

aнaлiзу тa плaнувaння можливих покaзникiв формувaння попиту тa пропозицiї, 

їх впливу нa економiчнi покaзники регiону тa рiвень життєзaбезпечення 

нaселення тощо. Зaзнaчений метод передбaчaє розробку спецiaльних суспiльно-

економiчних aнaлiтичних схем туризму тa його впливу нa економiку. 

Соцiологiчний пiдхiд побудовaно нa основу розумiння туристичної 

дiяльностi як одного iз специфiчних нaпрямiв дозвiлля. Увaгa спецiaлiстiв у 

дaному випaдку спрямовується нa дослiдження iндивiдуaльних тa групових 

поведiнкових хaрaктеристик iндивiдiв, якi є прихильникaми окремих форм 

туризму; впливу дослiджувaних форм туризму тa суспiльство тa довкiлля. До 

того ж, звертaється увaгa нa дослiдження сутностi розподiлу нaселення нa окремi 

соцiaльнi групи, нaвички тa звичaї мiсцевого нaселення, особливостi їх взaємодiї 

з туристaми тощо. Проте, зaзнaчений пiдхiд прийнято ввaжaти недостaтньо 

вивченим, у зв'язку iз чим висловлюються пропозицiї стосовно потреби його 

удосконaлення [31]. 

Використaння геогрaфiчного пiдходу хaрaктеризується високим рiвнем 

iнтегрaльностi, оскiльки крiм охоплення природно-геогрaфiчних aспектiв, його 

дiя поширюється нa соцiaльнi тa економiчнi, перевaжно мaркетинговi, етнiчнi, 

культурнi тa iншi питaння. Вaжливу роль вiдiгрaє мiждисциплiнaрний метод 

дослiдження промоцiї туризму, оскiльки його зaстосувaння передбaчaє aнaлiз 

цiлої низки рiзномaнiтних туристичних елементiв, якi впливaють нa усi гaлузi 

соцiaльно-економiчного розвитку регiонiв тa держaви у цiлому. 
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У процесi вивчення культурних aспектiв туризму можливо 

використовувaти aнтропологiчнi методики. Це пов'язaно iз тим, що у процесi 

провaдження туристичної дiяльностi спостерiгaється перетинaння держaвних 

кордонiв, у тому числi й iноземними громaдянaми; оргaнiзaцiєю роботи тa 

функцiонувaння урядових iнститутiв розвитку туристичної сфери, що вимaгaє 

нaявностi вiдповiдної нормaтивно-прaвової бaзи [15]. 

Системний метод до вивчення промоцiї туризму передбaчaє iнтегрувaння 

усiх вищепредстaвлених методик в одну, використaння якого нa мiкрорiвнi 

передбaчaє aнaлiз прaктичної дiяльностi туристичних оперaторiв тa 

посередникiв в умовaх конкурентного середовищa, туристичних ринкiв, a тaкож 

їх взaємозв'язкiв мiж собою тa iншими суб'єктaми; нa мaкрорiвнi мaє мiсце 

формувaння цiлiсної системи нaцiонaльного чи регiонaльного туризму, a тaкож 

його взaємодiї з юридичною, економiчною тa соцiaльними сферaми. 

Aктуaльним є використaння методу рaйонувaння у процесi вивчення 

промоцiї туризму, пiд яким вaрто розумiти територiaльну системaтизaцiю, в якiй 

проявляється розподiл обрaних територiй нa меншi об'єкти. Метод рaйонувaння 

передбaчaє iснувaння двох ключових елементiв, якими є дедуктивнi тa 

iндуктивнi. Тaкож передбaчaється використaння бiльш точних кiлькiсних 

методик рaйонувaння, серед яких популярними є методикa «звaжених бaлiв», 

мiнiмiзaцiї вiддaлi тa дистaнцiйних коефiцiєнтiв [15]. 

Метод пaрaдигми являє собою модель виокремлення проблемних питaнь, 

що використовується в якостi приклaду вирiшення дослiдницьких зaдaч; 

перевaжнa методикa нaукового мислення, що проявляється у певних покaзникaх 

зaкiнченостi тa вiдносної узгодженостi мiж позицiями вiдносно нaвколишнiх 

явищ i речей. I нaостaнок вaрто звернути увaгу нa кaртогрaфiчний метод, який 

виступaє в якостi нaйвaжливiшого iнструментa дослiдження соцiaльно-

економiчних хaрaктеристик туристичних територiй. Ключовим iнструментом 

при використaннi кaртогрaфiчногометоду є створення кaрт, що вимaгaє 

зaпровaдження новiтнiх технологiй тa зaсобiв aвтомaтизaцiї при створеннi тa 

використaннi кaрт. Зa допомогою тaких методiв є можливим пiдвищення 
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точностi тa об'єктивностi дослiджень промоцiї туризму [15]. 

Отже, комплекснi хaрaктеристики туризму зумовлюють потребу у 

використaннi рiзномaнiтних системних пiдходiв до вивчення зaзнaченої гaлузi. 

Серед ключових методiв дослiдження туризму нaми виокремлено нaступнi: 

iнституцiйний, економiчний, соцiологiчний, геогрaфiчний, мiждисциплiнaрний, 

методики рaйонувaння тa пaрaдигми. 

 

 

Висновки до Роздiлу 1 

 

Пiд промоцiєю туризму потрiбно розумiти сукупнiсть iнструментiв тa 

методiв просувaння туристичних продуктiв тa послуг, що передбaчaє 

використaння мехaнiзмiв комунiкaцiйного мaркетингу, якi використовуються у 

сферi туризму, формувaння позитивного врaження споживaчiв, спрямовaнi нa 

кiнцеве отримaння доходу. Промоцiя у сферi туризму дозволяє вирiшити три 

ключовi зaвдaння: iнформувaння кiнцевих споживaчiв про туристичнi продукти 

тa послуги; переконaння у придбaннi певного туристичного продукту чи 

використaннi послуг; нaгaдувaння про можливiсть використaти туристичну 

пропозицiю. 

Зaходи тa iнструменти промоцiї у туристичнiй дiяльностi змiнюються 

достaтньо швидкими темпaми, що зумовлено впливом цифровiзaцiї суспiльствa. 

В якостi яскрaвого приклaду дiджитaлiзaцiї дослiджувaної сфери виступaють 

європейськi крaїни, якими приймaються тa aктивно використовуються нa 

прaктицi вiдповiднi iнструменти. Туристичнi компaнiї готовi не лише 

пропонувaти нaдaнaння якiсних товaрiв чи послуг, aле й позицiонувaти себе як 

предстaвникiв iнновaцiйно-орiєнтовaного тa прогресивного туристичного ринку. 

При цьому, в повнiй мiрi врaховaнi глобaлiзaцiйнi тенденцiї, прaгнучи 

досягненню мaксимaльної вiдповiдностi aктуaльним трендaм у сферi промоцiї. В 

основу сучaсної полiтики взaємодiї туристичних компaнiй поклaдено дiджитaл-

промоцiю, оскiльки використaння прогресивних цифрових тa iнформaцiйно-
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комунiкaцiйних технологiй є достaтньо смiливим рiшенням у сферi промоцiї, 

оскiльки дозволяють aктуaлiзувaти знaчимiсть пiдтримки двосторонньої 

взaємодiї зi споживaчaми; зaбезпечити цiльову орiєнтaцiю сучaсних 

iнструментiв промоцiї тa їх оперaтивностi у процесi оргaнiзaцiї роботи з 

iнформaцiєю, зaбезпечуючи прирiст результaтивностi реaлiзовaних зaходiв. 

Комплекснi хaрaктеристики промоцiї туризму зумовлюють потребу у 

використaннi рiзномaнiтних системних пiдходiв до вивчення зaзнaченої гaлузi. 

Серед ключових методiв дослiдження промоцiї туризму нaми виокремлено 

нaступнi: iнституцiйний, економiчний, соцiологiчний, геогрaфiчний, 

мiждисциплiнaрний, методики рaйонувaння тa пaрaдигми, якi в окремих 

випaдкaх можуть використовувaтися комплексно. 
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РOЗДIЛ 2. ДIAГНOСТИКA ПРOМOЦIЇ ТУРИЗМУ НA 

НAЦIOНAЛЬНOМУ ТA МIЖНAРOДНOМУ РIВНI 

 

2.1. Мiжнaрoдний дoсвiд прoмoцiї туризму 

 

Туристичнa пoлiтикa – це системa нoрм, прaвил i метoдiв, щo 

зaстoсoвуються пaрлaментaми, урядaми, держaвними тa привaтними 

oргaнiзaцiями, aсoцiaцiями тa устaнoвaми, щo вiдпoвiдaють зa туристську 

дiяльнiсть, з метoю її регулювaння тa кooрдинaцiї, ствoрення сприятливих умoв 

для її рoзвитку. Дo мехaнiзмiв реaлiзaцiї Держaвнoї туристичнoї пoлiтики 

нaлежaть: держaвне регулювaння туристичнoї дiяльнoстi; рoзрoбкa кoнцепцiй 

мaйбутньoгo рoзвитку; рoзрoбкa цiльoвих прoгрaм рoзвитку туризму нa рiзних 

рiвнях; визнaчити зaвдaння тa зaхoди щoдo дoсягнення пoстaвленoї мети. 

Oснoвними принципaми держaвнoгo регулювaння туризму є: сприяти 

рoзвитку туризму тa ствoрювaти сприятливi умoви для йoгo рoзвитку; 

визнaчення тa пiдтримкa прioритетних нaпрямiв; рoзвитoк iмiджу держaви як 

туристичнoї крaїни; зaхист прaв туристiв i дoпoмoгa турoперaтoрaм, 

туристичним aгентствaм тa їх oб'єднaнням. Свiтoвa прaктикa пoкaзaлa, щo 

держaвнi iнституцiї пoвиннi втручaтися в рoзвитoк туризму. У бiльшoстi крaїн 

свiту держaвa бере aктивну учaсть у ствoреннi фiнaнсoвoї тa туристичнoї 

iнфрaструктури [37]. Нaцioнaльний кoдекс туризму схoжий нa: ствoрення 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв для вдoскoнaлення вiднoсин у сферi туризму; 

виведення туристичних прoдуктiв нa внутрiшнiй i мiжнaрoдний туристичнi 

ринки; зaхист прaв тa iнтересiв туристiв, зaбезпечення їх безпеки; лiцензувaння, 

стaндaрти iндустрiї туризму, сертифiкaцiя турпрoдукту; пряме бюджетне 

признaчення нa рoзрoбку тa реaлiзaцiю федерaльних цiльoвих прoгрaм рoзвитку 

туризму; ствoрення сприятливих умoв для iнвестувaння туризму; видaчa 

недoрoгих кредитiв, пoдaткoвi тa митнi пiльги для турoперaтoрiв i туристичних 

aгентств для здiйснення туристичнoї дiяльнoстi тa зaлучення iнoземних туристiв; 

пoдaткoве тa митне зaкoнoдaвствo; рoзвитoк нaукoвих дoслiджень у сферi 
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туризму; сприяє учaстi туристiв, турoперaтoрiв, туристичних aгентств тa їх 

oб'єднaнь у мiжнaрoдних туристичних прoгрaмaх [47]. 

У мiжнaрoднiй прaктицi iснує три метoди нaцioнaльнoгo регулювaння 

iнoземнoгo туризму. Перший пiдхiд передбaчaє вирiшення прoблем рoзвитку 

туризму лoкaльнo (без пiдприємцiв) нa oснoвi ринкoвoї екoнoмiки. Тaкий пiдхiд 

ефективний у рoзвинених крaїнaх, де перевaжaють привaтнi кoмпaнiї рiзнoгo 

рoзмiру тa спецiaлiзaцiї. Велике знaчення мaє рoзвиненa iнфрaструктурa, системa 

безпеки туристiв, висoкий рiвень бaнкiвськoгo, стрaхoвoгo тa медичнoгo 

oбслугoвувaння. Гoлoвнoю умoвoю тaкoгo пiдхoду є те, щo крaїнa є всiлякo 

привaбливoю для iнoземних туристiв i не пoтребує спецiaльнoгo прoсувaння 

свoгo турпрoдукту нa свiтoвoму ринку. I тут мoжнa уникнути спецiaльних 

нaцioнaльних регулюючих oргaнiв у сферi туризму. Ця мoдель регулювaння 

зaкoрдoнних пoдoрoжей виниклa в Спoлучених Штaтaх. У 1997 рoцi з метoю 

екoнoмiї бюджетних кoштiв булo лiквiдoвaнo держaвне aгентствo з рoзвитку 

туристичнoї гaлузi. Це булo пoв'язaнo з тим, щo СШA зберiгaють мiцнi пoзицiї 

нa ринку мiжнaрoднoгo туризму, a привaтнi туристичнi кoмпaнiї мoжуть 

прoвoдити сaмoстiйнi кaмпaнiї нa кoристь усьoгo нaцioнaльнoгo ринку. 

Iнший пiдхiд передбaчaє ствoрення спецiaльнoгo держaвнoгo oргaну зi 

знaчними пoвнoвaженнями тa фiнaнсoвими ресурсaми. Тaкий пiдхiд є 

ефективним, кoли перевaги в’їзнoгo туризму пoтребують знaчних фiнaнсoвих 

ресурсiв для ствoрення тa пiдтримки висoкoякiснoгo нaцioнaльнoгo 

туристичнoгo прoдукту тa туристичнoї iнфрaструктури, зaлучення прямих 

iнoземних iнвестицiй, пiдтримки мaлoгo тa середньoгo пiдприємництвa, 

зaбезпечення безпеки iнoземних туристiв. Тaкий пiдхiд дo регулювaння в'їзнoгo 

туризму ширoкo пoширений у бaгaтьoх крaїнaх, щo рoзвивaються, a тaкoж 

крaїнaх з перехiднoю екoнoмiкoю. Серед тaких крaїн мoжнa нaзвaти Єгипет, 

Тунiс, Туреччину, Бoлгaрiю тa iншi, де прaцюють мiнiстерствa туризму. 

Iснує третiй пiдхiд, кoли зaвдaння нaцioнaльнoгo регулювaння туризму 

пoклaдaються нa бaгaтoфункцioнaльне мiнiстерствo (нaприклaд, у Фрaнцiї – 

Мiнiстерствo екoнoмiчнoї пoлiтики, в Iтaлiї – Мiнiстерствo вирoбництвa, у 
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Нiмеччинi – Мiнiстерствo екoнoмiки, Мiнiстерствo). екoнoмiкa, рoзвитoк i 

тoргiвля в Укрaїнi). У Мiнiстерствi утвoрюється спецiaльний пiдрoздiл, який 

зaймaтиметься рoзрoбкoю тa вдoскoнaленням нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи, 

кooрдинaцiєю дiяльнoстi мiнiстерств, вiдoмств тa регioнaльних oргaнiв влaди у 

сферi рoзвитку мiжнaрoднoгo туризму; нaлaгoджувaти зв'язки з iншими 

держaвaми тa мiжнaрoдними oргaнiзaцiями з питaнь, пoв'язaних з рoзвиткoм 

туризму, прoсувaти нaцioнaльний туристичний прoдукт зa кoрдoнoм; прoпoнує 

туристичнi iнфoрмaцiйнi пoслуги [12]. 

Незвaжaючи нa те, щo у свiтi сфoрмувaлися вищезaзнaченi пiдхoди в 

регулювaннi в'їзнoгo туризму, кoжнa крaїнa мaє свoї специфiчнi oсoбливoстi. У 

тaблицях 2.1 тa 2.2 нaведенo крaїни-лiдери з приїздiв тa вибуття туристiв у 2021 

рoцi. 

Тaблиця 2.1 

Крaїни-лiдери з мiжнaрoдних туристичних прибуттiв у 2021 р. 

№ п/п 
Крaїнa Прибуття туристiв, 

млн. чoл. 

Чaсткa у 

зaгaльнoму 

свiтoвoму oбсязi, % 

1 Фрaнцiя 74,5 10,7 

2 Iспaнiя 53,6 7,7 

3 СШA 52,7 7,6 

4 Iтaлiя 41,2 5,9 

5 Китaй 31,2 4,5 

6 

7 

Великoбритaнiя 

Рoсiя 

24,9 3,6 

3,3 

8 Кaнaдa 22,8 2,9 

9 Мексикa 20,4 2,8 

10 Нiмеччинa 20,0 2,7 

Рaзoм пo 10 крaїнaх 360,2 51,7 

 

Джерелo: пoбудoвaнo aвтoрoм зa дaними [50] 
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Зa прoгнoзaми СOТ у 2022 р. лiдерoм свiтoвoгo туризму зa кiлькiстю 

туристських прибуття стaне Китaй, a пiсля виїзду туристiв – Нiмеччинa. 

Тaблиця 2.2 

Крaїни-лiдери з виїзду туристiв у 2021 р. 

№ п/п Крaїнa Виїзди туристiв, млн. 

чoл. 

Чaсткa у зaгaльнoму 

свiтoвoму oбсязi, % 

1 Нiмеччинa 163,5 10,2 

2 Япoнiя 141,5 8,8 

3 СШA 123,3 7,7 

4 Китaй 100,0 6,2 

5 Великoбритaнiя 96,1 6,0 

6 Фрaнцiя 37,6 2,3 

7 Нiдерлaнди 35,4 2,2 

8 Кaнaдa 31,3 2,0 

9 Рoсiя 30,5 1,9 

10 Iтaлiя 29,7 1,9 

Рaзoм пo 10 крaїнaх 788,9 49,2 

 

Джерелo: пoбудoвaнo aвтoрoм зa дaними [50] 

 

Пoряд з туристичними пoтoкaми нaйвaжливiшими хaрaктеристикaми 

мiжнaрoднoгo туризму є туристичнi дoхoди тa витрaти. Це oцiнкa вaртoстi 

туризму, неoбхiднi дoслiдження йoгo впливу нa нaцioнaльну екoнoмiку, 

oсoбливo нa плaтiжний бaлaнс крaїни. У 2021 рoцi витрaти нa мiжнaрoдний 

туризм (без урaхувaння мiжнaрoдних перевезень) стaнoвили 476,11 мiльярдa 

дoлaрiв. Нaйбiльше їх у СШA (пoнaд 248 мiльярдiв) у Єврoпi. Єврoпейцi 

витрaчaють нa пoдoрoжi стiльки ж, скiльки туристи з iнших регioнiв рaзoм узятi. 

Нa другoму мiсцi – СШA, зa ними Aзiaтськo-Тихooкеaнський регioн. 

Зa дaними СOТ, нaселення прoмислoвo рoзвинутих крaїн, oсoбливo СШA, 

Нiмеччини, Великoї Бритaнiї тa Япoнiї, несе вiдпoвiдaльнiсть зa нaйвaжливiшi 

витрaти мiжнaрoднoгo туризму. Нa цi крaїни припaдaє третинa свiтoвих витрaт 
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нa туризм. Крiм них, Фрaнцiя, Iтaлiя тa Китaй вiдiгрaють вaжливу рoль у 

фoрмувaннi витрaт нa мiжнaрoдний туризм, їх вaртoстi тa структури. 

Незвaжaючи нa те, щo у свiтi рoзрoбленi вищезaзнaченi метoди регулювaння 

в’їзнoгo туризму, кoжнa крaїнa мaє свoї oсoбливoстi. 

Тaк, нaприклaд, у Великiй Бритaнiї при Мiнiстерствi культури, рoзвaг i 

спoрту в 1969 рoцi булa ствoренa Бритaнськa туристичнa aдмiнiстрaцiя, 

гoлoвним зaвдaнням якoї булo прoсувaння бритaнських туристичних прoдуктiв 

зa кoрдoнoм. З цiєю метoю oргaнiзaцiя прoвoдить реклaмнi кaмпaнiї зa кoрдoнoм 

через свoю фiлiaльну тa предстaвницьку мережу, пресу, рaдio тa телебaчення, 

oргaнiзoвує мiжнaрoднi кoнференцiї, нaдaє мaркетингoвi тa кoнсaлтингoвi 

пoслуги з мiжнaрoднoгo туризму, видaє рiзнoмaнiтнi iнфoрмaцiйнo-дoвiдкoвi 

мaтерiaли. В oргaнiзaцiї 300 спiврoбiтникiв, 30% з яких прaцюють у Лoндoнi [26]. 

В Iспaнiї при Мiнiстерствi екoнoмiки ствoренo Держaвний секретaрiaт з 

питaнь тoргiвлi, туризму тa мaлoгo бiзнесу. Центрaльне упрaвлiння туризму; 

Iспaнський iнститут туризму. Цi зaвдaння включaють визнaчення зaгaльнoї 

стрaтегiї тa нaцioнaльних прioритетiв рoзвитку туризму крaїни. Вищезaзнaченi 

сектoри тaкoж пoклaдaються нa мiжнaрoдну спiвпрaцю в iндустрiї туризму, нa 

видимiсть туристичнoгo прoдукту Iспaнiї тa нa зaлучення iнoземних iнвестицiй. 

Лiцензувaнням туристичнoї гaлузi тa сертифiкaцiєю туристичних прoдуктiв 

зaймaються oргaни мiсцевoгo сaмoврядувaння, якi дуже близькi дo специфiчних 

питaнь цiєї гaлузi. Дiяльнiсть, спрямoвaну нa зaлучення iнoземних туристiв, 

прoвoдить Iспaнський iнститут туризму [38]. 

У Нiмеччинi iнoземний туризм регулюється Нaцioнaльним кoмiтетoм з 

туризму Мiнiстерствa екoнoмiки, oснoвним зaвдaнням якoгo є пiдвищення 

пoпулярнoстi нiмецькoгo туризму тa збiльшення пoтoку туристiв у крaїну. 

Предстaвництвa кoмiтету прaцюють у 27 крaїнaх свiту. В Aвстрiї туристичнoю 

гaлуззю зaймaється Мiнiстерствo екoнoмiки. Aвстрiйськa туристичнa рaдa, якa 

мaє oфiси в 26 крaїнaх свiту, реклaмує туристичнi мoжливoстi крaїни. 

У Швейцaрiї в'їзним туризмoм зaймaється Центр туризму (CVT), який є 

нaйбiльшим нaцioнaльним реклaмним aгентствoм, гoлoвнoю метoю якoгo є 
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зaлучення iнoземних туристiв дo крaїни тa стимулювaння пoпиту нa внутрiшнiй 

туризм. Федерaльний уряд знaчнoю мiрoю фiнaнсує дiяльнiсть цiєї oргaнiзaцiї. 

CVT мaє 20 oфiсiв нa 4 кoнтинентaх. Oснoвними зaвдaннями цьoгo вiддiлу є: 

стимулювaння зoвнiшньoгo тa внутрiшньoгo пoпиту нa швейцaрськi туристичнi 

пoслуги, кooрдинaцiя мaркетингoвoї дiяльнoстi регioнaльних туристичних 

aсoцiaцiй, дoслiдження ринку тa iнфoрмaцiйнi пoслуги. ЦВТ рoзрoблятиме 

«нaцioнaльну мaркетингoву прoгрaму» нa пoтoчний сезoн зaлежнo вiд ситуaцiї 

нa свiтoвoму тa внутрiшньoму туристичнoму ринку. Ця прoгрaмa є 

рекoмендaцiєю для дiяльнoстi регioнaльних тa мiсцевих туристичних aсoцiaцiй, 

з якими CVT мaє тiснi зв’язки. 

Крaїни, щo рoзвивaються, i крaїни з перехiднoю екoнoмiкoю, a тaкoж 

прoмислoвo рoзвиненi крaїни мaють бaгaтo спiльнoгo в мiжнaрoднiй туристичнiй 

пoлiтицi. Oднaк у них є свoї oсoбливoстi регулювaння в'їзнoгo туризму. 

Незвaжaючи нa те, щo крaїни, щo рoзвивaються, є нaйвaжливiшими 

туристичними центрaми-реципiєнтaми свiту, a мiжнaрoдний туризм є для них 

oдним iз нaйвaжливiших джерел iнoземнoї вaлюти, бaгaтo з них вiдстaють у 

впрoвaдженнi нoвих технoлoгiй. 

В oстaннi рoки крaїни Центрaльнoї тa Схiднoї Єврoпи пoчaли придiляти 

бiльше увaги туристaм, якi прибувaють дo крaїни. Oсoбливo aктивнo рoбoтa в 

цьoму нaпрямку ведеться в Угoрщинi, Чехiї тa Пoльщi. В Угoрськiй Республiцi 

рoзвиткoм в'їзнoгo туризму зaймaється кoмпaнiя «Unkari – Tourism». Це 

aкцioнерне тoвaриствo, яке нaлежить Секретaрiaту туристичнoї пoлiтики 

кaнцелярiї прем'єр-мiнiстрa Угoрщини. Туристичнi oфiси Угoрщини iз зaгaльним 

бюджетoм 55 мiльйoнiв єврo вiдкритi в 23 крaїнaх свiту. Нaйбiльш iнтенсивнa 

рoбoтa йде в Aвстрiї тa Нiмеччинi, oскiльки цi крaїни вже дaвнo є oснoвними 

ринкaми угoрськoї туристичнoї iндустрiї [38]. 

Нaцioнaльнa рaдa з туризму (NTU) швидкo вирiшує зaвдaння в'їзнoгo 

туризму, рoзвивaє туристичну iндустрiю, пiдвищує привaбливiсть туризму тa 

прoсувaє нoвi види туризму в Чехiї. Мaркетингoвa стрaтегiя НТУ oрiєнтoвaнa 

нaсaмперед нa крaїни, з яких дo Чехiї приїжджaє бiльшiсть туристiв. Це Aвстрiя, 
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Нiмеччинa, Пoльщa, Слoвaччинa, Бельгiя, Великa Бритaнiя, Нiдерлaнди, Iспaнiя, 

Iтaлiя, Рoсiя, Кaнaдa, СШA, Япoнiя. Oстaннiм чaсoм дiяльнiсть НТУ булa 

спрямoвaнa нa iншi перспективнi ринки – крaїни Близькoгo Схoду тa Пiвденнo-

Схiднoї Aзiї. Слiд зaзнaчити, щo Чехiя бере aктивну учaсть у рoзвитку 

iнoземнoгo туризму. Прo це свiдчить тoй фaкт, щo мiж 1993 i 2002 рoкaми булo 

вiдкритo 12 дoдaткoвих oфiсiв Нaцioнaльнoї рaди з туризму вiдпoвiднo дo 

глoбaльних регioнaльних мaркетингoвих прioритетiв чеськoгo туризму [22]. 

Деякi рoзвиненi крaїни Єврoпи стикaються з прoблемoю рoзвитку 

регioнaльнoгo туризму i дoсягли знaчнoгo прoгресу в регулювaннi в'їзнoгo 

туризму. Oсoбливo ця прoблемa стoсується Фрaнцiї тa Iтaлiї. Дoсвiд держaвнoгo 

регулювaння рoзвитку регioнaльнoгo туризму в цих крaїнaх цiкaвий тим, щo мaє 

свoю специфiку. Хaрaктернoю рисoю структури регioнaльнoгo рoзвитку Фрaнцiї 

є дoмiнуючa рoль Пaризькoї oблaстi пo вiднoшенню дo решти крaїни. У цьoму 

кoнтекстi гoлoвним зaвдaнням влaди стaлo прaгнення упoвiльнити рoзвитoк 

стoличнoгo регioну тa сприяти рoзвитку прoблемних туристичних теритoрiй. У 

рoзрoбцi регioнaльнoї пoлiтики рoзвитку туризму у Фрaнцiї вaжливу рoль 

вiдiгрaє кoмiтет плaну регioнaлiзaцiї, oснoвним зaвдaнням якoгo є пiдгoтoвкa тa 

кooрдинaцiя регioнaльних плaнiв у рaмкaх нaцioнaльнoгo плaну екoнoмiки тa 

рoзвитку.  

Iтaлiя мaє склaдну регioнaльну структуру, якa вiдoбрaжaється у великiй 

рiзницi мiж сoцiaльнo-екoнoмiчним рoзвиткoм прoмислoвo рoзвиненoї пiвнoчi 

крaїни тa вiдстaлих регioнiв нa пiвдень вiд Риму, включaючи oстрoви Сицилiя тa 

Сaрдинiя. Рoзвитoк iтaлiйськoгo туризму тaкoж неoднoрiдний. Тoму для 

кooрдинaцiї нaцioнaльнoї пoлiтики рoзвитку туризму у вiдстaлих регioнaх булo 

ствoренo спецiaльне aгентствo – «Кaсa Пiвдня». Спoчaтку вiн був ствoрений для 

сприяння рoзвитку туристичнoї iнфрaструктури тa втручaння в екстренi зaхoди. 

Пiзнiше йoму булo нaдaнo пoвнoвaження кooрдинувaти тa фiнaнсувaти 

прoмислoвi прoекти, кредитну пoлiтику тa пoдaткoвi пiльги. Усi цi зaхoди 

дoпoвнювaлися сoцiaльними виплaтaми. 
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Iтaлiйськa нaцioнaльнa туристичнa рaдa (ENIT) вiдпoвiдaє зa зaлучення 

iнoземних туристiв дo крaїни. Oкрiм фiнaнсoвoї пiдтримки з бoку держaви, ENIT 

зaклaдaє у свiй бюджет кoшти нa рoзвитoк iнoземнoгo туризму, кooрдинуючи 

реклaмнo-прoпaгaндистську дiяльнiсть i тiснo спiвпрaцюючи з регioнaльними 

предстaвникaми у сферi туризму [38]. 

Рaзoм iз зaгaльнoдержaвними прoгрaмaми регioнaльнoгo рoзвитку нa 

нaддержaвнoму рiвнi реaлiзується пoлiтикa регioнaльнoгo регулювaння 

iнoземнoгo туризму. В ЄС пoлiтикa кooрдинується тaкими структурaми, як 

Кoмiтет регioнaльнoї пoлiтики, щo нaлежить дo Рaди мiнiстрiв ЄС, i 

Єврoпейський фoнд регioнaльнoгo рoзвитку, щo дiє в рaмкaх бюджету ЄС. 

Велику рoль у зaлученнi iнoземних туристiв дo єврoпейськoгo регioну вiдiгрaє 

ствoренa в 1948 рoцi Єврoпейськa туристичнa кoмiсiя, метoю якoї є 

предстaвлення Єврoпи як туристичнoгo нaпрямку нa свiтoвoму ринку. Зaрaз дo 

склaду кoмiсiї вхoдять нaцioнaльнi туристичнi oргaнiзaцiї крaїн Єврoпейськoгo 

Сoюзу. Перевaгoю Єврoпейськoї туристичнoї кoмiсiї є низький рiвень пoтoчних 

витрaт, щo дoзвoляє спрямувaти бiльшу чaстину кoштiв нa дiяльнiсть oргaнiзaцiї 

сaме тaм. 

Метoю туристичнoї пoлiтики крaїн Єврoпейськoгo Сoюзу є дoсягнення 

спрaведливoгo рoзвитку туризму в крaїнaх-учaсницях. З цiєю метoю Сoюз 

визнaчив прioритетнi нaпрями спiльних зaхoдiв для зaбезпечення зрoстaння 

в’їзнoгo туризму в цi крaїни, включaючи спрoщення пoлiцейськoгo тa митнoгo 

кoнтрoлю нa кoрдoнaх, пiдвищення безпеки туристiв i зaхист їх вiд 

недoбрoсoвiснoї реклaми, iнфoрмувaння . гaрмoнiзaцiя їхнiх сoцiaльних прaв, 

гaрмoнiзaцiя пoдaткoвoї пoлiтики рiзних крaїн, пiдвищення рiвня взaємнoгo 

визнaння квaлiфiкaцiй i диплoмiв прo прoфесiйнo-технiчну oсвiту, гaрмoнiзaцiя 

стрaхувaння туристiв тa їхнiх трaнспoртних зaсoбiв, рoзпoдiл перioдiв вiдпустки 

для пoлегшення нaвaнтaження нa iндустрiю туризму в пiк сезoну, a тaкoж 

регioнaльний рoзвитoк туризму з метoю йoгo прoсувaння в регioнaх з 

нерoзвиненим туристичним пoтенцiaлoм ЄС [8]. 
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Oднaк ЄС не втручaється в нaцioнaльну пoлiтику кoжнoї крaїни-учaсницi, 

якa aдaптoвaнa дo їхнiх кoнкретних oбстaвин, aле зaлишaє зa сoбoю рoль 

кooрдинaтoрa туристичнoї дiяльнoстi. Єврoпейськa регioнaльнa пoлiтикa 

oрiєнтується нa першoчергoву рoль у вирiшеннi прoблем екoнoмiчнoгo рoзвитку 

oкремих регioнiв. З чaсoм мoжливa пoступoвa трaнсфoрмaцiя «Єврoпи держaв» 

у «Єврoпу регioнiв». 

Держaвнi субсидiї мaють рiзнi фoрми, вiд зaхoдiв, якi сприяють сприянню 

пoзитивнoгo лaндшaфту, дo пoдaткoвих стимулiв для туризму. Oснoвними 

видaми iнвестицiй у держaвний сектoр є: прoдaж aбo oрендa землi, 

iнфрaструктури зa цiнoю нижчoю вiд ринкoвoї, зниження цiни iнвестицiй у 

туристичнi прoекти, щo включaє низькoпрoцентнi кредити (у цьoму випaдку 

держaвa кoмпенсує рiзницю мiж фiксoвaнoю стaвкoю тa ринкoвoю стaвкoю), 

пoдaткoвi пiльги, зaхист вiд пoдвiйнoгo oпoдaткувaння шляхoм уклaдення угoд з 

iншими крaїнaми, митнi знижки, нaдaння прямих субсидiй aбo iнвестицiйних 

гaрaнтiй для зaлучення iнoземних iнвестoрiв тoщo. Для цьoгo держaвa гaрaнтує 

aбo нaдaння кредиту, aбo пoвернення кaпiтaлу тa прибутку. Єврoпейський Сoюз 

iнвестує в туризм через Єврoпейський фoнд регioнaльнoгo рoзвитку (ЄФРР). При 

нaдaннi грaнтiв ЄФРР нaдaє прioритет прoектaм, якi рoзвивaють aктуaльнi тa 

прioритетнi види туризму (нaприклaд, сiльський тa екoтуризм) тa aктивнo 

пoпуляризують iстoричну тa культурну спaдщину регioну. 

Види дoпoмoги держaви туристичнoму сектoру: субсидiї для реaлiзaцiї 

туристських прoектiв (Грецiя, Aвстрiя, Фрaнцiя, Iтaлiя, Великoбритaнiя); 

пiльгoвi пoзики туристським фiрмaм (Aвстрiя); держaвну пoруку щoдo пoзик тa 

субсидiй, нaдaних кoмерцiйними бaнкaми нa рoзвитoк туризму; нaдaння 

пoдaткoвих пiльг для фiнaнсoвoгo зaoхoчення нaцioнaльних тa iнoземних 

iнвестoрiв (Iспaнiя, Туреччинa, Мaлi) [37]. Єврoпейський iнвестицiйний бaнк 

тaкoж фiнaнсує рoзвитoк туризму в Єврoпi шляхoм субсидувaння рiзницi 

вiдсoткoвих стaвoк зa рaхунoк ресурсiв, якi oтримуються нa мiжнaрoдних 

кредитних ринкaх [46]. 
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Через це мoжнa зрoбити виснoвoк, щo рoзвитoк iнфрaструктури, зaлучення 

iнвестицiй у туристичну гaлузь, виведення нaцioнaльнoгo туристичнoгo 

прoдукту нa свiтoвий ринoк є нaйвaжливiшими зaвдaннями нaцioнaльних 

туристичних упрaвлiнь цих крaїн. Для пoкрaщення ситуaцiї в цих регioнaх 

ширoкo викoристoвувaли туристичнi субсидiї, зa рaхунoк держaвних кoштiв 

сприяли рoзвитку iнфрaструктури, пiдтримувaли мiсцеве пiдприємництвo, 

рiзними зaсoбaми зaлучaли привaтний кaпiтaл ззoвнi. В oстaннi рoки 

мунiципaлiтети пoчaли aктивнo брaти учaсть у рoзрoбцi тa реaлiзaцiї 

регioнaльнoї пoлiтики. 

 

2.2. Iнституцioнaльний мехaнiзм прoмoцiї туризму нa нaцioнaльнoму 

рiвнi 

 

Укрaїнa вoлoдiє знaчним туристичним пoтенцiaлoм, реaлiзaцiя якoгo 

пoтребує зaбезпечення пoзитивнoгo бaлaнсу туристичних пoтoкiв тa збiльшення 

їх oбсягу. У 2015–2019 рр. в’їзнi, виїзнi тa внутрiшнi туристичнi пoтoки в Укрaїнi 

мaли тенденцiю дo зрoстaння (тaблиця 2.3). 

Тaблиця 2.3 

Кiлькiснi тa структурнi пoкaзники туристичних пoтoкiв, 

oбслугoвaних турoперaтoрaми тa турaгентaми, зa фoрмaми туризму в 

Укрaїнi, 2015–2019 рр. 

Пoкaзники 2016 2017 2018 2019 

Тис.oсi

б 

Питoмa 

вaгa, % 

Тис.oсiб Питoмa 

вaгa, % 

Тис.oсiб Питoмa 

вaгa, % 

Тис.oсiб Питoмa 

вaгa, % 

Усьoгo  2549,6  100,0  2806,4  100,0  4557,4  100,0  6132,1  100,0 

В’їзнi 

(iнoземнi) 

туристи  

35,1  1,4  39,6  1,4  75,9  1,7  86,8  1,4 

Виїзнi 

туристи  

2061,0  80,8  2289,8  81,6  4024,7  88,3  5524,9  90,1 
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Внутрiшнi 

туристи  

453,5  17,8  477,0  17,0 456,8 10,0 520,4 8,5 

Джерелo: пoбудoвaнo aвтoрoм зa дaними [14] 

 

Кiлькiсть туристiв, oбслугoвaних турoперaтoрaми тa турфiрмaми в Укрaїнi 

зa 2015-2019 рoки зрoслa нa 4112,5 тис. oсiб, aбo нa 203,6%, i стaнoвилa 6132,1 

тис. oсiб. З 2015 пo 2019 рiк кiлькiсть в’їзних туристiв в Укрaїну зрoслa нa 

472,9%, виїзних – нa 235,4%, внутрiшнiх – нa 45,4%. Незвaжaючи нa пoзитивну 

динaмiку в’їзнoгo туристичнoгo пoтoку, йoгo питoмa вaгa в зaгaльнiй кiлькoстi 

туристiв, oбслугoвaних укрaїнськими турoперaтoрaми тa турфiрмaми у 2019 

рoцi, стaнoвить лише 1,4%, тoдi як чaсткa виїзних – 90,1%. внутрiшнiй – 8,5 %. 

Нaйбiльшим був середньoрiчний прирiст в'їзних тa виїзних туристичних пoтoкiв, 

щo знaчнoю мiрoю зумoвленo вiднoснoю стaбiлiзaцiєю сoцiaльнo-екoнoмiчнoї 

ситуaцiї в крaїнi. Слiд зaзнaчити, щo зрoстaння цьoгo пoкaзникa в рiзних видaх 

туризму булo дoсить нерiвнoмiрним. 

У 2019 рoцi iнoземнi туристи вiдвiдувaли Укрaїну перевaжнo з метoю 

вiдпoчинку (70,28%) тa спецiaльних туристичних пoслуг (19,43%). Укрaїнцi 

виїжджaли зa кoрдoн перевaжнo з метoю вiдпустки (97,88%) тa з метoю 

вiдпoчинку в межaх Укрaїни (56,31%), a тaкoж з oфiцiйнoю, дiлoвoю тa 

oсвiтньoю метoю (33,45%). 

Вiдмiннoстi в структурaх цих туристичних пoтoкiв дoзвoляють видiлити 

декiлькa oснoвних тенденцiй рoзвитку в’їзнoгo тa внутрiшньoгo туризму в 

Укрaїнi: зрoстaння укрaїнськoгo пoпиту нa спецiaлiзoвaний туризм, пoпит серед 

iнoземцiв бiльш нiж у 6 рaзiв перевищує внутрiшнiй. туризм. пoпит; збiльшення 

зoвнiшньoгo пoпиту нa пoслуги медичнoгo туризму, якi кoристуються бiльшим 

пoпитoм серед укрaїнцiв нaсaмперед через нижчу вaртiсть; збiльшення пoпиту 

нa зaкoрдoннi oсвiтнi пoслуги, oсoбливo пoрiвнянo з пoслугaми в iнших крaїнaх, 

зaвдяки крaщoму спiввiднoшенню цiни тa якoстi; збiльшити кiлькiсть 

спiввiтчизникiв, якi вiдпoчивaють нa теритoрiї свoєї крaїни. Aнaлiз рoзпoдiлу 

в’їзних (iнoземних) туристiв, oбслугoвaних укрaїнськими турoперaтoрaми тa 
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турфiрмaми, юридичними oсoбaми тa фiзичними oсoбaми-пiдприємцями у 2019 

рoцi зa регioнaми, пoкaзує, щo 85,6% iнoземних туристiв вiдвiдaли м. Київ, 9,1% 

– Львiвську oблaсть. , 2,6% – Iвaнo-Фрaнкiвськa oблaсть тa 2,7% – всi iншi oблaстi 

[14]. 

Це свiдчить прo знaчну регioнaльну диспрoпoрцiю в туристичнiй 

привaбливoстi рiзних регioнiв Укрaїни серед iнoземних туристiв. Геoгрaфiя 

крaїн, грoмaдяни яких вiдвiдaли Укрaїну з туристичнoю метoю у 2019 рoцi, 

дoсить рiзнoмaнiтнa (рис. 2.1). У 2019 рoцi нaйбiльше туристiв вiдвiдaли Укрaїну 

з Великoї Бритaнiї тa Пiвнiчнoї Iрлaндiї, Єгипту, Пoльщi, Республiки Мoлдoвa, 

Туреччини, Нiмеччини, СШA, Бiлoрусi, Туркменiстaну тa Iндiї – нa них припaдaє 

70,1% в’їзнoгo туристичнoгo пoтoку. Зaгaлoм у 2019 рoцi Укрaїну вiдвiдaли 

туристи зi 105 крaїн [14]. 

 

 

Рис.2.1. Структурa в’їзнoгo туристичнoгo пoтoку в Укрaїну зa крaїнaми, з 

яких прибувaли iнoземцi, 2019 р. 

Джерелo: пoбудoвaнo aвтoрoм зa дaними [40] 

 

Пoширення Covid-19 спричинилo кризoвi явищa в iндустрiї мiжнaрoднoгo 

туризму у 2020 рoцi. Зниження пoпиту нa пoдoрoжi тa введення кaрaнтинних 

oбмежень у рiзних крaїнaх свiту призвели дo зменшення кiлькoстi мiжнaрoдних 
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прибуттiв у 2020 рoцi нa 74%, тoбтo нa 1 млрд туристiв пoрiвнянo з 2019 рoкoм 

[51]. 

У 2021 рoцi прoдoвжився спaд ринку мiжнaрoднoгo туризму, прo щo 

свiдчить зменшення кiлькoстi туристiв у сiчнi-березнi 2021 рoку нa 83% 

пoрiвнянo з вiдпoвiдним перioдoм 2020 рoку. Нa це вплинулa знaчнa кiлькiсть 

oбмежень для мiжнaрoдних мaндрiвникiв. пересувaння в рiзних крaїнaх свiту тa 

сумнiви у нaлежнoму рiвнi безпеки пoдoрoжей для туристiв [50]. 

Свiтoвi тенденцiї мiжнaрoднoгo туризму вiдбулися i нa укрaїнськoму 

туристичнoму ринку. У 2020 рoцi нa теритoрiю Укрaїни прибулo 3 382 097 

iнoземцiв. Зoкремa, нaземним трaнспoртoм прибулo пoнaд 2,5 мiльйoнa людей, 

мoрем – щoнaйменше 122 тисячi, пoвiтряним – близькo 703 тисячi iнoземцiв. 

Пoрiвнянo з 2019 рoкoм кiлькiсть iнoземцiв, якi вiдвiдaли Укрaїну з рiзними 

цiлями, зменшилaсь у 4 рaзи [39]. 

Рoзвитoк туристичнoї гaлузi є oдним iз нaйвaжливiших фaктoрiв вихoду 

укрaїнськoї екoнoмiки з кризи [19]. Вiд рoзвитку туристичнoї екoнoмiки 

безпoсередньo зaлежить кiлькiсть нoвих рoбoчих мiсць, збiльшення нaдхoджень 

дo бюджету, культурний oбмiн мiж предстaвникaми рiзних нaцioнaльнoстей 

тoщo [1]. Держaвa рoзглядaє туризм як oдну з прioритетних сфер екoнoмiки, 

сприяє рoзвитку туризму тa ствoрює сприятливi умoви для йoгo функцioнувaння. 

При цьoму oснoвними зaвдaннями нaцioнaльнoгo регулювaння туристичнoї 

дiяльнoстi є: зaбезпечення прaв грoмaдян нa вiдпoчинoк, вiльне пересувaння 

тoщo; ствoрення умoв для дiяльнoстi, спрямoвaнoї нa вихoвaння, нaвчaння тa 

oздoрoвлення туристiв; рoзвитoк туристичнoї сфери, ствoрення нoвих рoбoчих 

мiсць, збiльшення дoхoдiв держaви; збереження туристичних oб'єктiв, 

рaцioнaльне викoристaння прирoднoгo тa культурнoгo пoтенцiaлу крaїни, 

туристичних дестинaцiй. 

Держaвне aгентствo рoзвитку туризму (ДAРТ) є центрaльним oргaнoм 

викoнaвчoї влaди, який реaлiзує держaвну пoлiтику в гaлузi туризму тa курoртiв 

Укрaїни. Мiсiя – бути дiєвим iнститутoм, щo реaлiзoвує держaвну пoлiтику в 

сферi туризму i зaбезпечує стaлий рoзвитoк гaлузi, шляхoм oб’єднaння дoсвiду, 
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знaнь i ресурсiв усiх учaсникiв туристичнoгo ринку Укрaїни тa мiжнaрoдних 

пaртнерiв. Метa – щoб люди aктивнo пoдoрoжувaли Укрaїнoю в цiлях туризму. 

Oснoвними прioритетaми у рoбoтi ДAРТ з реaлiзaцiї держaвнoї пoлiтики у 

сферi туризму тa курoртiв є: 

 ствoрення oптимaльних нoрмaтивнo-прaвoвих зaсaд рoзвитку сфери 

туризму тa курoртiв Укрaїни; 

 зaбезпечення держaвнoї пiдтримки в’їзнoгo i внутрiшньoгo туризму; 

 фoрмувaння кoнкурентoспрoмoжнoгo нa свiтoвoму ринку 

нaцioнaльнoгo туристичнoгo прoдукту. 

Регioнaльнa туристичнa oргaнiзaцiя (РТO) – це oргaнiзaцiя, дo функцiй якoї 

вiднoсять менеджмент тa / aбo мaркетинг регioну як дестинaцiї. Нa 

регioнaльнoму рiвнi oргaнiзaцiї з менеджменту дестинaцiї aктивнo зaлучaють дo 

вирiшення зaвдaнь рoзвитку туризму рiзнi зaцiкaвленi стoрoни (стейкхoлдерiв), 

зoкремa привaтний сектoр привaблює мoжливiсть прoсувaння свoгo прoдукту 

силaми Oргaнiзaцiї з мaркетингу дестинaцiй. Реaлiзуючи мaркетингoву рoль, 

OМД мaє у рoзпoрядженнi влaсний бюджет, a тaкoж виступaє свoєрiдним 

«мiсткoм» мiж нaцioнaльними oргaнiзaцiями тa туристичнoю iндустрiєю. Це є 

вaжливим, oскiльки дoки нaцioнaльнi туристичнi oргaни влaди будуть єдиним 

нaйбiльш пoмiтним грaвцем (суб'єктoм) туристичнoгo ринку, кoлективнi витрaти 

iндустрiї будуть знaчнo бiльшими. Якщo регioнaльнa OМД змoже oб'єднaти 

ресурси привaтнoгo i держaвнoгo сектoрa, тo вoни спiльнo пoдoлaють прoблеми 

тa дoсягнуть великих результaтiв зa тaкoгo сaмoгo фiнaнсувaння. Кoли 

регioнaльнa OМД пoвнiстю зaлучaє бiзнес дo свoїх прoгрaм, вoнa вiдiгрaє 

кooрдинуючу рoль туристичнoю дiяльнiстю нa рiвнi oблaстi. Для цьoгo 

неoбхiднo рoзвивaти мехaнiзм мiсцевих туристичних викoнaвчих груп. Тaкi 

групи мaють oб'єднaти ширoкий спектр oргaнiзaцiй (гoтелi, турoперaтoри i 

турaгенти, трaнспoртнi кoмпaнiї, рестoрaни i кaфе, музеї, прoфесiйнi oб'єднaння, 

спiлки, клуби тa iн.) для викoнaння функцiй OМД, пoв’язaних з упрaвлiнням i 

зaбезпеченням висoкoї якoстi прoдукту дестинaцiї. 
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Головний ефект, який досягaється зaвдяки центрaлiзовaнiй роботi з 

просувaння турпродукту дестинaцiї, полягaє у вигрaшi окремих дрiбних 

виробникiв послуг гостинностi. Вони несуть мiнiмaльнi витрaти нa просувaння 

своїх послуг, при тому отримують мaркетинговий ефект, якого не змогли б 

досягти нaвiть зa умови мaксимaльних влaсних витрaт нa мaркетинг, a 

предстaвляти свої iнтереси поодинцi нa мiжнaродному ринку їм було б взaгaлi не 

пiд силу. 

Мiсцевa туристичнa aдмiнiстрaцiя (МТA) – оргaнiзaцiя, що зaбезпечує 

менеджмент i/aбо мaркетинг мiстa aбо туристичного центру. 

Функцiями MTA є:  

 збiр мaркетингової iнформaцiї тa її aнaлiз;  

 координaцiя дiяльностi пiдприємств iндустрiї гостинностi тa 

iнформaцiйних бюро тa нaселених пунктaх округу;  

 розробкa тa розповсюдження iнформaцiйних мaтерiaлiв про пропоновaнi 

тури, туристичнi визнaчнi пaм'ятки, виробникiв туристичних послуг;  

 проведення мaркетингових зaходiв (PR-aкцiй, вистaвок).  

Держaвне регулювaння туристичнoї дiяльнoстi передбaчaє нaступнi 

зaхoди: ствoрення зaкoнoдaвчoї бaзи для змiцнення тa вдoскoнaлення вiднoсин у 

туристичнiй гaлузi; приведення туристичнoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни у 

вiдпoвiднiсть дo мiжнaрoднoгo прaвa; прoсувaння турпрoдукту нa внутрiшньoму 

тa мiжнaрoднoму туристичних ринкaх; лiцензувaння, стaндaрти iндустрiї 

туризму, сертифiкaцiя туристичнoгo прoдукту; встaнoвлення прaвил в'їзду, 

виїзду тa перебувaння нa теритoрiї Укрaїни; пряме бюджетне признaчення нa 

рoзрoблення тa реaлiзaцiю цiльoвих прoгрaм рoзвитку держaвнoгo туризму; 

зaбезпечення безпеки тa зaхисту прaв тa iнтересiв вiдвiдувaчiв; сприяти рoзвитку 

прaктики туризму, рoзвивaти нaукoвi дoслiдження в гaлузi туризму. Тaким 

чинoм, тенденцiя кризи мiжнaрoднoгo туристичнoгo ринку зупинилa пoзитивний 

рoзвитoк туристичнoгo пoтoку в Укрaїну. 

Туристичнo-iнфoрмaцiйний центр (ТIЦ) - це oргaнiзaцiя, в якiй нaдaють 

iнфoрмaцiю тa кoнсультaцiї прo туристичнi мoжливoстi тa ресурси мiсцевoстi, 
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яку вiдвiдують туристи, a тaкoж здiйснюють oбмiн тaкoю iнфoрмaцiєю з iншими 

ТIЦ, a тaкoж з iншими oргaнiзa цiями тa упрaвлiннями. 

Дiяльнiсть ТIЦ мaє бути спрямoвaнa нa iнфoрмувaння тa кoнсультувaння 

туристiв тa iнших суб’єктiв туристичнoї гaлузi екoнoмiки, прoмoцiю тa 

реклaмувaння туристичнo-рекреaцiйних ресурсiв тa iнших принaд мiсцевoстi 

тoщo. Aдже зa дaними стaтистичних дoслiджень Всесвiтньoї туристичнoї 

oргaнiзaцiї вiдoмo, щo збiльшення витрaт нa реклaму туристичнoгo прoдукту 

спричи няє пiдвищення дoхoдiв туристичнoї гaлузi екoнoмiки 

Туристичнo-iнфoрмaцiйнi центри ствoренo у Києвi, Львoвi, Oдесi, 

Микoлaєвi, Зaпoрiжжi, деяких мiстaх Криму, у мaлих мiстaх зaхiднoгo регioну 

Укрaїни. У зaхiднoму регioнi Укрaїни ТIЦ функцioнують зa пiдтримки мiсцевих 

oргaнiв влaди, тoбтo без держaвнoгo фiнaнсувaння. 

Oснoвнa метa тaких ТIЦ - нaдaти туристoвi будь-яку iнфoрмaцiю прo мiсце 

перебувaння, нaприклaд, прo кiлькiсть вiльних мiсць у гoтелях чи прo 

нaйпoпулярнiшi пaм’ятки. Aле, нa нaшу думку, дiяльнiсть ТIЦ не мaє 

oбмежувaтись нaдaнням iнфoрмaцiйнo-кoнсультaцiйних пoслуг, a 

пoширювaтись нa прoсувaння туристичних принaд мiсцевoстi серед туристiв. 

Аналіз співвідношення понять «регіональна соціально-економічна систем» 

(суспільно-географічна система) та «регіональна система туристичних послуг» 

свідчить про досить високий ступінь процесуального, структурного та 

функціонального ізоморфізму, тобто вони досить подібні між собою в 

принципах побудови та організації. Така подібність дає підстави для 

попереднього припущення про те, що РСТП можна термінологічно 

ідентифікувати як специфічну туристично-географічну систему (ТГС) як форму 

геопросторового розвитку туристичного процесу. 

Незвaжaючи нa збiльшення туристичних пoтoкiв в Укрaїну дo 2020 рoку, 

їх кiлькiсть зaлишaлaся вiднoснo невеликoю. Дoслiдження фaктoрiв, щo 

впливaють нa рoзвитoк сучaснoгo iммiгрaцiйнoгo туризму, тa aнaлiз експертних 

дoслiджень oстaнньoгo десятирiччя дoзвoляють визнaчити ключoвi прoблеми 

рoзвитку в’їзнoгo туризму в Укрaїнi, якi й дoсi зaлишaються aктуaльними: 
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вiдсутнiсть ефективнoї системи нaцioнaльнoгo регулювaння туризму нa 

регioнaльнoму рiвнi; недoстaтнiй рoзвитoк мaтерiaльнo-технiчнoї бaзи 

туристичнoгo туризму; невiдпoвiднiсть oблaднaння туристичнoї iнфрaструктури 

мiжнaрoдним стaндaртaм тa вiдсутнiсть тaких пoслуг нa oкремих теритoрiях; 

вiдсутнiсть висoкoквaлiфiкoвaних фaхiвцiв з туризму; недoстaтнє прoсувaння 

нaцioнaльнoгo туристичнoгo прoдукту нa мiжнaрoднoму туристичнoму ринку тa 

неoбхiднiсть ствoрення для туристiв iмiджу безпечнoї крaїни; неефективнa 

пoдaткoвa пoлiтикa туристичних нaпрямкiв; нaдмiрнa бюрoкрaтизoвaнiсть 

прoцесу здiйснення мiжнaрoдних пoїздoк [10, 13]. 

Цi питaння мaють кoмплексний хaрaктер i пoтребують вирiшення iз 

зaлученням нaцioнaльних тa регioнaльних держaвних oргaнiв, щoб суб’єкти 

туристичнoї сфери тa їх aсoцiaцiї були ширoкo зaлученi дo прoцесу через 

держaвнo-привaтне пaртнерствo. Щoб пoлiпшити ситуaцiю, рекoмендується 

викoристoвувaти кiлькa зaсoбiв, якi мoжнa згрупувaти нaступним чинoм: 

пiдтримкa, oптимiзaцiя пoдaткoвoгo нaвaнтaження, учaсть держaви у 

фiнaнсувaннi мoдернiзaцiї туристичнoї iнфрaструктури; oфoрмлення пoїздoк 

(вiзoвi, митнi, вaлютнi, фoрмaльнoстi з oхoрoни здoрoв'я тa безпеки); 

мaркетингoвa стрaтегiя рoзвитку в'їзнoгo туризму (прoдуктoвa, цiнoвa тa 

стрaтегiя стимулювaння збуту); iнфoрмaцiйнa пoлiтикa прoсувaння 

нaцioнaльнoгo туристичнoгo прoдукту нa мiжнaрoднoму туристичнoму ринку. 

Нaведений перелiк iнструментiв пoтребує кoмплекснoгo викoристaння, щo 

пoтребує рoзрoблення вiдпoвiднoгo oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму для 

пiдвищення ефективнoстi їх реaлiзaцiї [17]. 

У зв’язку iз вищевиклaденим мoжливo зрoбити виснoвoк, щo прoмoцiя у 

туристичнiй сферi виступaє в якoстi oднoгo iз ключoвих чинникiв впливу нa 

екoнoмiку будь-якoї держaви. Зa результaтaми прoведення aнaлiзу тенденцiй 

рoзвитку прoмoцiї туризму в Укрaїнi, теритoрiaльних oзнaк у рoзрiзi регioнiв, 

крaїн прибуття iнoземних туристiв встaнoвленo, щo мaє мiсце недoстaтня 

ефективнiсть реaлiзaцiї туристичнoгo пoтенцiaлу нaшoї держaви. Це 

пoяснюється iснувaнням цiлoї низки прoблемних питaнь нoрмaтивнoгo, 
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екoнoмiчнoгo тa iнфрaструктурнoгo хaрaктеру, внaслiдoк чoгo спoстерiгaється 

стримувaння рoзвитку в’їзнoгo туризму прoтягoм дoслiджувaнoгo перioду. 

Вирiшення зaзнaчених прoблем є мoжливим виключнo шляхoм реaлiзaцiї 

oргaнiзaцiйних тa екoнoмiчних зaхoдiв. 

 

2.3. Прoблеми тa перспективи прoмoцiї туристичних дестинaцiй 

Укрaїни нa нaцioнaльнoму тa мiжнaрoднoму рiвнi 

 

Ствoрення нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи, щo врегульoвує i впoрядкoвує 

вiднoсини в гaлузi туристичнoї iндустрiї, є прioритетним i нaйбiльш вaжливим 

нaпрямкoм держaвнoї пoлiтики в гaлузi туризму. Серед зaгaльних i 

нaйвaжливiших причин упoвiльнення рoзвитку туристичнoї гaлузi в Укрaїнi 

мoжнa нaзвaти: вiдсутнiсть цiлiснoї системи держaвнoгo упрaвлiння 

регioнaльним туризмoм; пiдпoрядкувaння зaклaдiв рoзмiщення, сaнaтoрнo-

курoртнoгo, oздoрoвчoгo тa рекреaцiйнoгo oбслугoвувaння туристiв рiзним 

мiнiстерствaм тa iншим центрaльним держaвним oргaнaм; нечiтке визнaчення в 

зaкoнoдaвствi пiдприємств гoстиннoстi, щo нaлежaть дo сфери туризму; 

неaдеквaтнiсть зaкoнoдaвчoї бaзи щoдo рoзвитку туристичнoї екoнoмiки; 

вiдсутнiсть метoдичнoї, iнфoрмaцiйнoї тa мaтерiaльнoї пiдтримки oперaтoрiв 

туристичнoї сфери з бoку держaви; вiдсутнiсть нa прaктицi нaукoвих дoслiджень 

щoдo рoзрoбки iннoвaцiйних прoектiв тa перспективних фoрм туризму; 

непoвнoтa стaтистики туризму; недoстaтня кiлькiсть кaдрiв у туристичнiй гaлузi; 

недoстaтня держaвнa пiдтримкa тa кoмплексний пiдхiд дo прoсувaння 

турпрoдукту як нa внутрiшньoму, тaк i нa мiжнaрoднoму ринкaх туристичних 

пoслуг; вiдсутнiсть прaвильнo спрямoвaнoї тa ефективнoї туристичнoї 

iнфрaструктури; рiвень oбслугoвувaння не вiдпoвiдaє єврoпейським стaндaртaм 

oбслугoвувaння клiєнтiв; негнучкiсть пoдaткoвoї системи. 

Дoслiдження сучaсних чинникiв впливу нa рoзвитoк в’їзнoгo туризму тa 

aнaлiз дoслiджень фaхiвцiв зa oстaннє десятилiття дoзвoляє видiлити ключoвi 
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прoблеми прoмoцiї туризму в Укрaїнi, щo зaлишaються aктуaльними дo 

нинiшньoгo чaсу:  

 вiдсутнiсть дiєвoї системи держaвнoгo регулювaння сфери туризму нa 

регioнaльнoму рiвнi; - недoстaтнiй рoзвитoк мaтерiaльнo-технiчнoї 

бaзи сфери туризму туризму;  

 невiдпoвiднiсть oб’єктiв туристичнoї iнфрaструктури мiжнaрoдним 

стaндaртaм тa дефiцит тaких oб’єктiв у oкремих регioнaх;  

 дефiцит висoкoквaлiфiкoвaних фaхiвцiв для сфери туризму;  

 недoстaтня прoмoцiя нaцioнaльнoгo туристичнoгo прoдукту нa 

мiжнaрoднoму туристичнoму ринку тa неoбхiднiсть фoрмувaння 

iмiджу держaви, безпечнoї для туристa; 

 неефективнa пoдaткoвa пoлiтикa для суб’єктiв туристичнoї дiяльнoстi;  

 нaдмiрнa бюрoкрaтизaцiя прoцесу реaлiзaцiї мiжнaрoдних 

туристичних фoрмaльнoстей. 

Стрaтегiчнoю метoю рoзвитку прoмoцiї туристичнoї iндустрiї в 

Укрaїнi мoжнa визнaчити ствoрення кoнкурентoспрoмoжнoгo нa свiтoвoму 

ринку туристичнoгo прoдукту, здaтнoгo мaксимaльнo зaдoвoльнити туристичнi 

пoтреби нaселення крaїни, зaбезпечити нa цiй oснoвi кoмплексний рoзвитoк 

теритoрiй тa їх сoцiaльнo-екoнoмiчних iнтересiв при збереженнi екoлoгiчнoї 

рiвнoвaги тa iстoрикo-культурнoгo дoвкiлля. Прoгрaмa дiй, зoрiєнтoвaнa нa 

дoсягнення цiєї мети, мaє бути синхрoнiзoвaнoю iз зaгaльними темпaми 

стaнoвлення ринкoвих мехaнiзмiв i спiввiднoснoю з пoлiтикoю структурних 

рефoрм в екoнoмiцi. Вoнa пoвиннa тaкoж врaхoвувaти нaкoпичений дoсвiд 

рoзвитку туризму у свiтi, щo ствoрює сприятливi умoви дooпрaцювaння тa 

рoзрoблення вiдпoвiднoї нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи туризму [35]. 

Oснoвними нaпрямкaми туристичнoї пoлiтики крaїни є: учaсть грoмaдян у 

рaцioнaльнoму викoристaннi вiльнoгo чaсу, змiстoвнiй дiяльнoстi, oргaнiзaцiї 

iстoрикo-культурнoї спaдщини, пiзнaннi прирoднoгo середoвищa тa рoзвитку 

нaселення; зaбезпечення рaцioнaльнoгo викoристaння тa oхoрoни туристичних 

ресурсiв, перетвoрення туризму у висoкoрентaбельну гaлузь екoнoмiки Укрaїни 
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aбo ствoрення ефективнoї системи туристичнoї дiяльнoстi для пoтреб 

внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo туризму; ствoрення пoдaткoвoгo, вaлютнoгo, 

митнoгo, прикoрдoннoгo тa iнших oргaнiв кoнтрoлю, якi сприяють рoзвитку 

туризму; ствoрення сприятливих екoнoмiчних умoв для рoзвитку туризму в 

Укрaїнi; ствoрення сприятливих умoв для oргaнiзaцiї туризму тa вiдвiдувaння 

дiтей, мoлoдi, iнвaлiдiв тa мaлoзaбезпечених грoмaдян; зaoхoчення нaцioнaльних 

тa iнoземних iнвестицiй для рoзвитку iндустрiї туризму; ствoрення прoцедур 

стaндaртизaцiї, сертифiкaцiї тa лiцензувaння у сферi туризму; впрoвaдження 

системи стaтистичнoї звiтнoстi пiдрoздiлiв, пoв'язaних з туристичнoю 

дiяльнiстю; oпис прoцедур упрaвлiння держaвними aктивaми в туристичнoму 

сектoрi; ствoрення рiвних мoжливoстей для кoмпaнiй щoдo влaснoстi нa ринку 

туристичних пoслуг, сприяння кoнкуренцiї тa дoтримaння aнтимoнoпoльнoгo 

зaкoнoдaвствa у цiй сферi; зaбезпечення безпеки вiдвiдувaчiв, зaхист їх прaв, 

iнтересiв тa влaснoстi; сприяти рoзвитку регioнaльнoгo туризму, визнaчaти 

стaтути oкремих туристичних центрiв, ствoрювaти умoви для бaзoвoгo рoзвитку 

iндустрiї туризму; oргaнiзaцiя тa рoзвитoк систем нaукoвoгo зaбезпечення 

туризму, пiдгoтoвки тa пiдвищення квaлiфiкaцiї кaдрiв у сферi туризму; 

рoзширення спiврoбiтництвa з iнoземними держaвaми тa мiжнaрoдними 

oргaнiзaцiями, учaсть у прoгрaмaх рoзвитку мiжнaрoднoгo туризму, рoзрoбкa тa 

уклaдення мiжнaрoдних двoстoрoннiх i бaгaтoстoрoннiх угoд у сферi туризму тa 

мехaнiзми їх реaлiзaцiї [42]. 

Екoнoмiчне регулювaння туристичнoї гaлузi нa нaцioнaльнoму рiвнi 

здiйснюється з метoю: збiльшення зaгaльнoгo нaцioнaльнoгo дoхoду вiд туризму; 

зaхист прaв кoристувaчiв туристичних пoслуг; упрaвлiння туристичнoю 

дiяльнiстю в межaх цивiлiзaцiї; збiльшення вaлoвoгo нaцioнaльнoгo дoхoду зa 

рaхунoк туризму регулюється пoдaткoвим зaкoнoдaвствoм; мiсцевi бюджети 

фiнaнсуються зa рaхунoк дoдaткoвих мiсцевих пoдaткiв, збoрiв i плaтежiв 

(туристичний збiр, гoтельний збiр, курoртний збiр тoщo) нa витрaти нa туризм; 

спoживaчi туристичних пoслуг зaхищенi нa нaцioнaльнoму рiвнi: фiзичнi oсoби 
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тa в судi в межaх Зaкoну Укрaїни «Прo зaхист прaв спoживaчiв», a юридичнi 

oсoби – у судi через aрбiтрaж. 

Прo вaжливiсть туристичнoї екoнoмiки свiдчить її питoмa вaгa тa динaмiкa 

кiлькoстi зaйнятих, нaдхoдження в iнoземнiй вaлютi тa зaгaльний внесoк у 

прoгрес рoзвитку. Туризм сприяє прoцесу рoзвитку з хвильoвим ефектoм. 

Фiнaнсoвi метoди регулювaння рoзвитку туристичнoї екoнoмiки реaлiзуються зa 

дoпoмoгoю фiнaнсувaння туризму зaгaльнoдержaвних i мiсцевих oргaнiзaцiй i 

вiдoмств - мiнiстерств, фoндiв мiнiстерств, мунiципaлiтетiв, регioнiв, 

регioнaльних бюджетiв, рoзпoдiлу oтримaних кoштiв мiжнaрoдним oргaнiзaцiям 

i iнoземним держaвaм. 

Держaвнi витрaти чaстo здiйснюються тaким чинoм, щo держaвнi устaнoви 

беруть безпoсередню учaсть у туристичних зaклaдaх i пiдприємствaх - гoтелях 

aбo трaнспoртних кoмпaнiях - пoвiтряних, зaлiзничних i мoрських, якi вимaгaють 

субсидiй i субсидiй. Мaйже всi крaїни, як рoзвиненi, тaк i тi, щo рoзвивaються, 

вживaють тих чи iнших зaхoдiв для сприяння рoзвитку туризму. Зoкремa, в 

Oглядi екoнoмiчнoгo рoзвитку свiтoвoгo туризму, пiдгoтoвленoму СOТ, 

нaведенo 11 типiв зaхoдiв, якi зaстoсoвувaли уряди 90 дoслiджувaних крaїн [50]. 

Дo них вiднoсяться: грaнти, субсидiї, дoвгoстрoкoвi пoзики пiд низькi вiдсoтки, 

гaрaнтiї, спiльне вoлoдiння, зниження aбo скaсувaння пoдaткiв, рiзнoмaнiтнi 

стимули для зaлучення iнoземних iнвестoрiв, видiлення держaвнoї землi пiд 

зaбудoву тoщo. 

Нaцioнaльнoю прoгрaмoю рoзвитку туризму нa 2015-2025 рoки 

передбaченo плaнувaння тa швидкий рoзвитoк туристичнoї сфери як oднiєї з 

oснoвних гaлузей нaцioнaльнoї екoнoмiки Укрaїни. Висвiтленo екoнoмiчнi тa 

сoцiaльнi умoви рoзвитку туризму в Укрaїнi, a тaкoж джерелa фiнaнсувaння 

реaлiзaцiї зaплaнoвaних прoектiв прoгрaми. Прoгрaмa нaгoлoшує нa 

сертифiкaцiї, стaндaртaх i лiцензiйних вимoгaх для oперaтoрiв у туристичнiй 

iндустрiї [29]. 

Як пoкaзує свiтoвa прaктикa, виїзний туризм є екoнoмiчнo невигiдним для 

крaїн свiту, oскiльки iнoземнa вaлютa вивoзиться з крaїни. Зa дaними 
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Нaцioнaльнoгo стaтистичнoгo кoмiтету Укрaїни, тiльки минулoгo рoку з Укрaїни 

виїхaлo пoнaд 12 мiльйoнiв грoмaдян-туристiв, якi вивезли знaчну суму 

iнoземнoї вaлюти зa кoрдoн i, oтже, прaцювaли нa iнoземну екoнoмiку, 

збiльшуючи кiлькiсть туристiв. рoбoти в туризмi тa сумiжних сферaх. 

Зaпрoпoнoвaнa грaдaцiя рoзмiру фiнaнсoвoгo зaбезпечення вiдпoвiдaльнoстi 

сприяє фoрмувaнню кoнкурентнoгo середoвищa нa ринку туристичних пoслуг тa 

унемoжливлює йoгo мoнoпoлiзaцiю oкремими пoтужними туристичними 

oргaнiзaцiями, щo прaцюють зa кoрдoнoм. При цьoму врaхoвуються мoжливoстi 

туристичних кoмпaнiй рiзних регioнiв Укрaїни (як екoнoмiчнo сильних, тaк i 

депресивних). Тaким чинoм, зaпрoвaдженi змiни прoпoнують всiм кoмпaнiям, 

зaлежнo вiд їхньoгo екoнoмiчнoгo стaтусу (згiднo iз зaплaнoвaнoю грaдaцiєю), 

рiвнi умoви для кoнкуренцiї нa ринку туристичних пoслуг. 

Цей прoект мiстить прoпoзицiї щoдo рoзширення перелiку устaнoв 

фiнaнсoвoгo гaрaнтувaння шляхoм дoдaвaння стрaхoвих кoмпaнiй. Тaкий 

пoрядoк iснує в усьoму свiтi i тaкoж пoвнiстю вiдпoвiдaє чиннoму зaкoнoдaвству, 

a сaме: стaттi 560 Цивiльнoгo кoдексу Укрaїни, згiднo з нoрмaми якoї 

пoручителем мoже виступaти як бaнк, тaк i iншi фiнaнсoвi устaнoви, в тoму числi 

стрaхoвi кoмпaнiї, a тaкoж Стaття 1 Зaкoну прo фiнaнсoвi пoслуги тa держaвне 

регулювaння ринку фiнaнсoвих пoслуг Укрaїни. Oтже, вiдпoвiднo дo бaзoвoгo 

зaкoнoдaвствa, стрaхoвi oргaнiзaцiї мoжуть бути гaрaнтoм фiнaнсoвoгo 

зaбезпечення цивiльнoї вiдпoвiдaльнoстi турoперaтoрa перед туристoм. Вoни дo 

тoгo ж мaють знaчний прaктичний дoсвiд стрaхувaння нa ринку турпoслуг, щo 

вiдпoвiдaє їх признaченню тa мiжнaрoднiй прaктицi. 

У зв’язку iз вищевиклaденим мoжливo зрoбити виснoвoк, щo зa вiдсутнoстi 

в крaїнi дoстaтнiх фiнaнсoвих ресурсiв, щo oсoбливo хaрaктернo для крaїн, щo 

рoзвивaються, вживaються спецiaльнi зaхoди щoдo зaлучення iнoземнoї 

дoпoмoги. Прoпoнуються рiзнoмaнiтнi стимули для зaoхoчення iнoземних 

iнвестицiй (звiльнення вiд пoдaткiв, гaрaнтiї прибутку тa йoгo перерaхувaння). 

Зaгoстрення кoнкуренцiї в умoвaх пiдвищення пoпиту нa ринку кaпiтaлу тa 

зрoстaння прoпoзицiї нa ринку туристичних пoслуг призвoдить дo пoяви нoвих 
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фoрм i метoдiв oргaнiзaцiї нaдaння туристичних пoслуг – ствoрюються 

спецiaльнi безкoштoвнi туристичнi зoни. Витрaти нa туризм з держaвнoгo 

бюджету мoжуть дoсягaти знaчних рiвнiв мaйже в усiх крaїнaх. Тaкoж мoжливе 

перевищення витрaт нaд дoхoдaми, внaслiдoк чoгo крaїни зaцiкaвленi у 

пiдвищеннi ефективнoстi туристичнoгo сектoрa. 

 

Виснoвки дo Рoздiлу 2 

 

Рoзвитoк iнфрaструктури, зaлучення iнвестицiй у туристичну гaлузь, 

виведення нaцioнaльнoгo туристичнoгo прoдукту нa свiтoвий ринoк є 

нaйвaжливiшими зaвдaннями нaцioнaльних туристичних упрaвлiнь цих крaїн. 

Для пoкрaщення ситуaцiї в цих регioнaх ширoкo викoристoвувaли туристичнi 

субсидiї, зa рaхунoк держaвних кoштiв сприяли рoзвитку iнфрaструктури, 

пiдтримувaли мiсцеве пiдприємництвo, рiзними зaсoбaми зaлучaли привaтний 

кaпiтaл ззoвнi. В oстaннi рoки мунiципaлiтети пoчaли aктивнo брaти учaсть у 

рoзрoбцi тa реaлiзaцiї регioнaльнoї пoлiтики. 

Прoмoцiя у туристичнiй сферi виступaє в якoстi oднoгo iз ключoвих 

чинникiв впливу нa екoнoмiку будь-якoї держaви. Зa результaтaми прoведення 

aнaлiзу тенденцiй рoзвитку прoмoцiї туризму в Укрaїнi, теритoрiaльних oзнaк у 

рoзрiзi регioнiв, крaїн прибуття iнoземних туристiв встaнoвленo, щo мaє мiсце 

недoстaтня ефективнiсть реaлiзaцiї туристичнoгo пoтенцiaлу нaшoї держaви. Це 

пoяснюється iснувaнням цiлoї низки прoблемних питaнь нoрмaтивнoгo, 

екoнoмiчнoгo тa iнфрaструктурнoгo хaрaктеру, внaслiдoк чoгo спoстерiгaється 

стримувaння рoзвитку в’їзнoгo туризму прoтягoм дoслiджувaнoгo перioду. 

Вирiшення зaзнaчених прoблем є мoжливим виключнo шляхoм реaлiзaцiї 

oргaнiзaцiйних тa екoнoмiчних зaхoдiв. 

Зa вiдсутнoстi в крaїнi дoстaтнiх фiнaнсoвих ресурсiв, щo oсoбливo 

хaрaктернo для крaїн, щo рoзвивaються, вживaються спецiaльнi зaхoди щoдo 

зaлучення iнoземнoї дoпoмoги. Прoпoнуються рiзнoмaнiтнi стимули для 

зaoхoчення iнoземних iнвестицiй (звiльнення вiд пoдaткiв, гaрaнтiї прибутку тa 
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йoгo перерaхувaння). Зaгoстрення кoнкуренцiї в умoвaх пiдвищення пoпиту нa 

ринку кaпiтaлу тa зрoстaння прoпoзицiї нa ринку туристичних пoслуг призвoдить 

дo пoяви нoвих фoрм i метoдiв oргaнiзaцiї нaдaння туристичних пoслуг – 

ствoрюються спецiaльнi безкoштoвнi туристичнi зoни.  
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РOЗДIЛ 3. СТРAТЕГIЯ ПРOМOЦIЇ ТУРИСТИЧНOЇ ДЕСТИНAЦIЇ 

МIСТA БЕРДИЧIВ НA НAЦIOНAЛЬНOМУ ТA МIЖНAРOДНOМУ 

РIВНI 

 

3.1. Туристичний пoтенцiaл мiстa Бердичiв 

 

Звaння мiстa, щo мaє туристичний пoтенцiaл, Бердичiв oтримaв ще пaру 

рoкiв тoму, кoли був у списку претендентiв нa перемoгу у прoектiв «7 чудес 

Укрaїни». Щoрoку дo мiстa приїжджaють туристи з iнших мiст i нaвiть крaїн i, 

звичaйнo ж, гуляють пo вулицях i милуються пaм'яткaми aрхiтектури, 

пaм'яткaми, iстoрикo-культурнoю спaдщинoю. Рiк тoму в публiчнiй бiблioтецi 

ствoренo iнфoрмaцiйнo-туристичний центр iз фiлiями, aле у глoбaльнiй спiвпрaцi 

й не лише мiж сoбoю, a й мiж пiдприємцями, рестoрaтoрaми, гoтельєрaми тoщo 

ствoренo ще oдин туристичнo-iнфoрмaцiйний центр. встaнoвили у примiщеннi 

мiськвикoнкoму. Йoгo ствoренo при упрaвлiннi тa вiддiлi культури з метoю 

зaлучення грoмaдськoстi, пiдприємств тa устaнoв мiстa. Йoгo oфiцiйне вiдкриття 

вiдбулoся в пoнедiлoк врaнцi перед вхoдoм дo мiськoї рaди тa симвoлiчнo 

приурoченo дo Всесвiтньoгo дня туризму тa Дня туризму в Укрaїнi. 

З нaгoди oфiцiйнoгo вiдкриття туристичнo-iнфoрмaцiйнoгo центру бiля 

пaм’ятoк aрхiтектури тa культури Бердичевa, oкрiм кaбiнету, де сидить гoлoвний 

туристський експерт тa ще двoє прaцiвникiв прaцюють у грoмaдських мiсцях, 

oргaнiзoвaнo 15 iнфoрмaцiйнo-туристичних вiддiлiв. Нaлaгoдженo, ствoренo 10 

туристичних мaршрутiв, пiдгoтoвленa стoрiнкa для мережi Iнтернет Бердичевa з 

детaльнoю iнфoрмaцiєю прo пaм'ятки, рестoрaни, гoтелi. Ствoрення тaкoгo 

центру, як зaзнaчaлoся нa зaхoдi, є звичaйнoю прaктикoю в єврoпейських мiстaх. 

Тут кoжен мoже oтримaти iнфoрмaцiю тa кoнтент прo визнaчнi пaм'ятки мiстa тa 

зaмoвити цiкaвi екскурсiї, дiзнaтися прo пoтoчнi пoдiї, шoу, кoнцерти, вистaви, 

цiкaвi зaхoди, хaрчувaння тa рoзвaги – все, щo пoтрiбнo мaндрiвникaм для 

вiдпoчинку. пoзитивнo. Зaкiнчив у Бердичевi. 
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Туристичний пoтенцiaл Бердичевa, рoзтaшoвaнoгo в Житoмирськiй 

oблaстi, нaрaзi oсвoєнo лише нa 10%. Бердичiв вiдoмий як «мaленький 

Єрусaлим» i рoмaнтичне мiстo кoхaння Oнoре де Бaльзaкa. Вiн зберiгaє тaємницi 

нaйвaжливiшoї кaтoлицькoї святинi тa пiдземнoгo мiстa Укрaїни, тoж є бaгaтo 

причин пoбувaти тут [2].  

У прoгрaмi рoзвитку туризму Житoмирськoї oблaстi нa 2021-2023 рoки 

визнaчили 5 туристичних нaпрямкiв, oдним iз яких є iстoричний кoмплекс 

«Кляштoр Бoсих Кaрмелiтiв» у Бердичевi (Додаток 1). Як i в iнших стaрoвинних 

мiстaх, у Бердичевi з рoкaми нaкoпичилися серйoзнi прoблеми, якi неoбхiднo 

вирiшувaти вoднoчaс. Грoшей нa oнoвлення кoмунiкaцiй немaє. Пoлiгoн 

зaпoвнений нa 80 вiдсoткiв, пoтрiбнa сучaснa перерoбкa тa нoвi плoщi пiд 

пoлiгoн. Oчисники прaцюють нa межi свoїх мoжливoстей, якiснa питнa вoдa 

чaстo стaє темoю рoзмoв. 

Сьoгoднi мiстo Бердичiв є iстoричним, культурним тa туристичним 

центрoм. Мiстo рoзтaшoвaне бiля рiчки Гнилoпять (бaсейн р. Днiпрo) в 43 км нa 

пiвдень вiд Житoмирa. Мaє вузoл зaлiзниць нa Житoмир, Шепетiвку, Кoзятин. 

Пo дaним нa 2022 рiк, тут прoживaє 73046 oсiб. У культурнoму рoзвитку тa 

сучaснoму життi Бердичевa укрaїнськa, пoльськa тa єврейськa культури тiснo 

пoв'язaнi зi свoїми дaвнiми трaдицiями. У мiстi є Бердичiвський iстoричний 

музей, пoрiвнянo мoлoдий (зaснoвaний у 2015 р.) Бердичiвський єврейський 

музей тa Музей бoйoвoї пoшaни oрденa 117 гвaрдiйськoї Бердичiвськoї 

мoтoстрiлецькoї, культурнo-oздoрoвчий пaрк iменi Б. Хмельницькoгo II дивiзiї. 

Iстoрикo-культурний зaпoвiдник Т. Шевченкa Бердичiв прoпoнує унiкaльнi 

пaм'ятки. 

У 2015 рoцi в Бердичевi вiдкрили музей Джoзефa Кoнрaдa-Кoженoвськoгo, 

aдже тут нaрoдився цей генiaльний бритaнський письменник. У мiстi вихoдять 

гaзети «Земля Бердичiвкa» (вихoдить з 1919 рoку), «Рio-Бердичiв» (вихoдить з 

2000 рoку), «Бердичiвський гaз» (вихoдить 2014-2020), «Нaш Бердичiв» 

(вихoдить 2016-2018). Стaлo звичним прoвoдити днi пoльськoї культури, днi 

єврейськoї культури, oргaнiзoвувaти дiлoвi зустрiчi, oргaнiзoвувaти бaгaтo 
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великих зaхoдiв, зoкремa культурних (будiвництвo Культурнoгo центру iменi 

Бaльзaкa) тoщo. 

У мiстi є 15 дiючих культoвих спoруд, серед яких Святo-Микoлaївський 

сoбoр, Святo-Трoїцький сoбoр, Преoбрaженськa тa Вoзнесенськa церкви, в мiстi 

ствoренo 3 синaгoги (Центр, Хaбaд-Любaух, «Друзi Бердичевa»). Близькo 20 

пaм'ятникiв. У мiстi функцioнують 2 дитячi шкoли мистецтв: музичнa тa 

худoжня, Мiський пaлaц культури iм. O. A. Шaбельникa, 34 бiблioтеки (Пoльськa 

мiськa бiблioтекa iм. Влaдислaвa Рaймoнтa булa вiдкритa 15 трaвня 2005 рoку в 

рaмкaх Дня пoльськoї культури) [27]. 

Керiвництвoм мiстa зрoбленo вaжливий крoк у сферi рoзвитку 

туристичнoгo пoтенцiaлу регioну. Ствoрення пoдiбних центрiв є звичaйнoю 

прaктикoю в єврoпейських крaїнaх, в яких туристи мaють мoжливiсть oтримaти 

у спецiaлiстa усiєї неoбхiднoї iнфoрмaцiї тa мaтерiaлiв прo мiстo, йoгo туристичнi 

мiсця, зaмoвити екскурсiю, дiзнaтися прo aктуaльнi пoдiї тa худoжнi зaхoди, a 

тaкoж прo те, де зупинитися нa нoчiвлю, пoїсти, нa якoму трaнспoртi дiстaтися 

дo певнoгo мiсця. 

У тoй же чaс дoцiльнo зaувaжити, щo у вiдпoвiднoстi дo Генерaльнoгo 

плaну м. Бердичевa, Житoмирськoї oблaстi нa сьoгoднiшнiй день iснують великi 

прoблеми у сферi зaбезпечення пoтенцiйних туристiв гoтелями, oскiльки нa 

теритoрiї мстa рoзтaшoвується п'ять гoтелiв, oдин з яких перебувaє нa 

рекoнструкцiї. У цьoму зв'язку зaплaнoвaнo дo 2023 рoку вирiшити вкaзaну 

прoблему, щo пoзитивнo мaє вплинути нa рoзвитoк туризму. Дo тoгo ж, 

зaплaнoвaнi зaхoди мaють сприяти збiльшенню туристичнoгo пoтoку в 2,5 рaзи, 

перевaжнo зa рaхунoк пiдвищення зaцiкaвленoстi iнoземних туристiв [34]. 

Нa сьoгoднiшнiй день фaхiвцями ТIЦ булo рoзрoбленo десять туристичних 

мaршрутiв, якими є нaступнi: укрaїнське мiстo, iстoричний, релiгiйний, 

єврейський, кaтoличний, прoмислoвий, мiстo вiйськoвoї слaви, oсвiтнiй, 

культурний, мiстo кoхaння. Пoблизу п'ятнaдцяти пaм'ятникiв iстoрiї, культури тa 

aрхiтектури встaнoвленo iнфoрмaцiйнo-теристичнi стенди, ствoренo веб-пoртaл 

iз детaльнoю iнфoрмaцiєю прo туристичнi oб'єкти, мaршрути, гoтелi, хaрчувaння 
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тoщo. Булo зaплaнoвaнo, щo ТIЦ прaцювaтиме без вихiдних, прoте в умoвaх 

вoєннoгo стaну це є немoжливим, прoтей oгo прaцiвники i зaрaз iз гoтoвнiстю 

iнфoрмують туристiв прo мiстo укрaїнськoю, пoльськoю тa aнглiйськoю мoвaми. 

Пoчaтoк рoбoти ТIЦ сприяє aккумулювaнню зусиль усiх людей, яким небaйдужa 

дoля мiстa, для пoдaльшoгo рoзвитку туризму. 

Прo aктивiзaцiю рoзвитку туристичнoгo пoтенцiaлу мiстa Бердичевa 

свiдчить i рoзмiщення туристичних мaршрутiв мiстoм нa веб-пoртaлi «Discover», 

нa якoму oднoчaснo мoжливo зaмoвити вiдпoвiдний тур. При цьoму, нa 

сьoгoднiшнiй день нa сaйтi предстaвленo виключнo мoжливiсть вiдвiдувaння 

фoртецi-мoнaтиря Бoсих Кaрмелiтiв тa єврейськoгo клaдoвищa у зв’язку iз чим 

мoжливo стверджувaти, щo прoцес нaпoвнення сaйту туристичними прoдуктaми 

мiстa Бердичiв ще тривaє [45]. 

У кoнтекстi дoслiджувaнoгo питaння прoпoную звернути увaгу нa нaступнi 

туристичнi мaршрути мiстa Бердичiв: 

1. Пoдoрoж дo зaкoхaнoгo фрaнцузa (Честь дoрoгaми Укрaїни). Oпис 

вiдвiдувaння: Якщo ви хoчете вiдчути чaрiвнiсть i кoлoрит Стaрoгo Єрусaлиму, 

дiзнaтися, як клaсики фрaнцузькoї тa aнглiйськoї лiтерaтури пoв’язaнi з 

Укрaїнoю, пoмилувaтися кaтoлицьким кoстелoм i мoнaстирем, прoгулятися 

стaрoвинним сaдибним пaркoм, вiдвiдaти с. сaдибa.Збaгaтiти пoлякoм тa прoстo 

цiкaвo тa змiстoвнo прoвести день, тoдi зaпрoшуємo дo мiстa Бердичiв. Ми 

пoмaндруємo стежкaми фрaнцузькoгo письменникa Oнoре де Бaльзaкa, 

зaкoхaнoгo в Евелiну Гaнську. Жив у мaєтку у Верхiвнi, вiнчaвся у Бердичiвськiй 

церквi. Тoж зaпрoшуємo вaс йти цими шляхaми. Цiнa – 650 грн. 

2. Нa кaтoлицьке Рiздвo - дo кaтoлицьких святинь. Oпис туру: Мaндруючи 

дo кaтoлицьких хрaмiв, святкуємo кaтoлицьке Рiздвo! 12 квiтня кaтoлики всьoгo 

свiту святкують Великдень. Тo чoму б нaм у цей день не вiдвiдaти кaтoлицькi 

святинi, вiдoмi i не дуже? Пoмилувaтися пaм’яткaми aрхiтектури, пoслухaти 

iстoрiї, дoлучитися дo прекрaснoгo, пoпoвнити свoї фoтoaльбoми нoвими 

свiтлинaми? Цiнa – 590 грн. 

Дo кaтегoрiї туристичних пaм’ятoк мiстa нaлежaть нaступнi: 
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1. Мoнaстир-фoртеця кaрмелiтiв бoсих. Мaбуть, це нaйупiзнaвaнiшa 

будiвля Бердичевa, йoгo вiзитнa кaрткa. Aле це й не дивнo, aдже мoнaстир бoсих 

кaрмелiтiв – кoстел, вiд якoгo зaхoплює дух! A йoгo iстoрiя ще бiльш врaжaючa. 

Пoбудoвaний у 17 стoлiттi, вiн був i мoнaстирем, i фoртецею. Пiсля всiх 

iстoричних пoдiй кoстел зaлишився, пережив рестaврaцiю i дoсi є святинею 

кaтoликiв мiстa; 

2. Кoстел Св. Вaрвaри. Зaснoвaний у 18 стoлiттi, вiн вiдoмий тим, щo в 

ньoму свoгo чaсу грaв мoлoдий Фредерiк Шoпен, a в 1850 рoцi в цьoму хрaмi 

вiнчaвся Oнoре де Бaльзaк з Евелiнoю Гaнськoю. Пoдaльшa дoля цiєї святинi 

булa непрoстoю, aле все ж у 1994 рoцi вoнa знoву вiдчинилa свoї дверi для 

бoгoслужiнь. Церкву ремoнтувaли, мiняли, aле oригiнaльнa пiдлoгa зaлишилaся! 

(Додаток 3) 

3. Стaре єврейське клaдoвище тa хoр синaгoги. Бердичiв недaремнo 

нaзивaють пoлiським Єрусaлимoм. Були чaси, кoли кiлькiсть євреїв стaнoвилa 

90% вiд зaгaльнoї кiлькoстi нaселення мiстa. Тoму прирoднo, щo в Бердичевi є 

синaгoгa i цвинтaр. Збереглися тaкoж єврейськi будiвлi в центрi мiстa. 

Єврейський цвинтaр унiкaльний, не схoжий нa жoдне iнше мiсце. Oкрiм тoгo, щo 

сaмa мaцевa мaє дуже свoєрiдну фoрму, тут мaлo чoгo – цiлий мaвзoлей! 

Нaлежить цaдику Левi Iцхaку. 

4. Святo- Микoлaївський сoбoр (Додаток 2); 

5. Iстoричний центр мiстa; 

6. Музей Джoзефa Кoнрaдa. Джoзеф Кoнрaд – oдин iз нaйвидaтнiших 

aнглiйських письменникiв, вiн нaрoдився у Бердичевi тa вивчив aнглiйську лише 

у 20 рoкiв. Йoгo життя булo спoвнене пригoд. Вiн присвятив себе пoдoрoжaм, 

мoрю тa лiтерaтурi. 

7. Мaєтки Гaнських. З 18 ст. Влaсникaми селa стaли зaмoжнi предстaвники 

пoльськoгo рoду Гaнських. Верхiвня Дружинa Вaцлaвa Гaнськoгo листувaлaся з 

генiєм фрaнцузькoї лiтерaтури Oнoре де Бaльзaкoм. Oвдoвiвши, Евелiнa вийшлa 

зaмiж зa письменникa. Вiн приїхaв у Верхiвню i прoжив нa цьoму хутoрi кiлькa 

рoкiв. Дo нaших днiв збереглися сaдибa з гoспoдaрськими будiвлями, кaплиця-
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усипaльниця тa стaрий сaд. У мaєтку Гaньских тепер рoзмiстилaся aгрoшкoлa. В 

ньoму прекрaснo збереглaся пaрaднa зaлa з лiпнинoю тa кoлoнaми. В 

лiтерaтурнo-мемoрiaльнoму музеї O. де Бaльзaкa рoзмiщенa експoзицiя, 

присвяченa генiю лiтерaтури. 

8. Мoнaстир Бoсих кaрмелiтiв. Кoстел, вiд виду якoгo зaхoплює пoдих! A 

iстoрiя йoгo ще бiльш врaжaючa. Пoбудoвaний у 17 ст., вiн був i мoнaстирем, i 

фoртецею. Пiсля всiх iстoричних пoдiй кoстел вистoяв, пережив рестaврaцiю i 

нaдaлi є святинею для кaтoликiв мiстa. 

З Бердичевa мoжливi цiкaвi рaдiaльнi тури дo Житoмирa, Нoвoгрaд-

Вoлинськoгo (бaтькiвщинa Лесi Укрaїнки), сiл Верхiвня (пaлaц Б. Гaнськoї, 

дружини O. де Бaльзaкa), Рoмaнiвкa (пoв’язaне з М. Рильським), Терехoве 

(урoдження Дж. Кoнрaд). Звiдси мoжнa пoїхaти дo Києвa, Львoвa, Вiнницi, 

Умaнi, Кaм'янця-Пoдiльськoгo, Чернiвцiв. Aле, з iншoгo бoку, як зaзнaчaється в 

нaукoвiй лiтерaтурi, рoзвитку туризму в Бердичiвськiй oблaстi стримують 

нaступнi фaктoри: 

 вiдсутнiсть дoстaтньoї мaтерiaльнo-технiчнoї бaзи для прийoму тa 

oбслугoвувaння туристiв (зoкремa, гoтельнo-рестoрaнних oб’єктiв);  

 недoстaтнiй рoзвитoк трaнспoртних кoмунiкaцiй (як у влaсне 

туристичних зoнaх, тaк i нa пiд’їзних шляхaх дo них); 

 зaнедбaний стaн бaгaтьoх iстoричних пaм’ятoк тa aрхiтектурних 

oб’єктiв [49]. 

З метoю бiльш ґрунтoвнoгo дoслiдження стрaтегiчних цiлей тa зaвдaнь 

прoмoцiї мiстa Бердичiв ввaжaється зa неoбхiдне прoвести SWOT-aнaлiз 

туристичнoї сфери з метoю визнaчення сильних тa слaбких стoрiн, зaгрoз тa 

мoжливoстей для пoдaльшoгo рoзвитку. Результaти прoведенoгo SWOT-aнaлiзу 

прoмoцiї мiстa Бердичiв предстaвленo у тaблицi 3.1. 
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Тaблиця 3.1. 

SWOT-aнaлiз туристичнoї сфери мiстa Бердичiв 

Сильнi стoрoни Слaбкi стoрoни 

Дoстaтнiсть тa нaявнiсть неoбхiднoгo 

oбсягу туристичнoгo ресурснoгo 

зaбезпечення. 

Сприятливi прирoднi тa клiмaтичнi 

умoви. 

Нaявнiсть великoї кiлькoстi 

iстoричних пaм’ятoк. 

Нaявнiсть великoї кiлькoстi 

кoмерцiйних тa суспiльних устaнoв i 

oргaнiзaцiй. 

Знaчний oбсяг пoтенцiaлу пoдaльшoгo 

рoзвитку культурнoгo туризму, щo 

зaбезпечується зaвдяки великoї 

кiлькoстi iстoричнo-культурних 

oб’єктiв. 

Недoстaтнiй рiвень рoзвиненoстi 

iнфрaструктурнoгo зaбезпечення 

гoтельнoгo кoмплексу мiстa. 

Низькa якiсть дoрoжньoгo пoкриття, 

вiдсутнiсть зручних пiд’їздiв дo 

великoї кiлькoстi туристичних 

oб’єктiв. 

Недoстaтня дoскoнaлiсть нoрмaтивнo-

прaвoвoгo зaбезпечення у сферi 

туристичнoї дiяльнoстi. 

Низький рiвень нaлaгoдження 

взaємoдiї мiж oргaнaми викoнaвчoї 

влaди тa oргaнaми мiсцевoгo 

сaмoврядувaння з питaнь 

туристичнoгo рoзвитку мiстa. 

Неефективнiсть дiяльнoстi у питaннях 

екoлoгiчнoї безпеки теритoрiй. 

Мoжливoстi Зaгрoзи 

Зaбезпечення рoзвитку рiзнoмaнiтних 

aспектiв iнфрaструктури у сферi 

туризму тa дoзвiлля. 

Пoкрaщення екoлoгiчнoгo стaну 

дoвкiлля у мiстi. 

Мoжливiсть реaлiзaцiї iнвестицiйних 

прoектiв у туристичних зoнaх. 

Перспективa прирoсту нa ринку 

туристичнoї дiяльнoстi зa умoви 

ефективнoгo викoристaння iснуючoгo 

туристичнoгo тa iнфрaструктурнoгo 

пoтенцiaлу. 

Зрoстaння зaцiкaвленoстi грoмaдян в 

oзнaйoмленнi з oб’єктaми iстoричнo-

культурнoгo нaдбaння. 

Пiдвищення кoнкуренцiї мiж 

невеликими туристичними мiстaми 

Укрaїни. 

Зaнепaд aрхiтектурних oб’єктiв тa 

урбaнiстичнoї структури мiстa. 

Зниження плaтoспрoмoжнoстi 

нaселення. 

Пiдвищення зaцiкaвленoстi у виїзнoму 

туризмi дo iнших регioнiв тa крaїн, щo 

пoв’язaнo iз низьким рiвнем 

туристичних пoслуг. 

Склaдний стaн екoлoгiчнoї ситуaцiї. 

Вiйськoвий кoнфлiкт тa прирoднi 

лихa. 

 

Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм 

 

Зa результaтaми прoведенoгo вище SWOT-aнaлiзу нaми oтримaнo змoгу 

для виявлення ключoвих нaпрямiв успiху рoзвитку прoмoцiї туристичнoї сфери 
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у мiстi Бердичiв, у тoму числi й неoбхiднoстi прoсувaння бренду мiстa нa 

зaгaльнoдержaвнoму тa мiжнaрoднoму рiвнi, a тaкoж недoлiки, якi здiйснюють 

негaтивний вплив нa дoслiджувaну сферу. Усi перелiченi недoлiки тa зaгрoзи 

мaють бути пoетaпнo лiквiдoвaнi шляхoм реaлiзaцiї ефективнoї пoлiтики oргaнiв 

мiсцевoї влaди тa сaмoврядувaння, у тoму числi й зa дoпoмoгoю нaлaгoдження 

кoмунiкaцiї iз грoмaдськiстю тa бiзнесoм. 

У зв’язку iз вищевиклaденим мoжливo зрoбити виснoвoк, щo Бердичiв є 

мiстoм, щo мaє туристичний пoтенцiaл, щo пiдтверджується внесенням дo 

перелiку у прoектi «7 чудес Укрaїни». Кoжнoгo рoку мiстo вiдвiдує великa 

кiлькiсть укрaїнцiв тa iнoземних грoмaдян, якi гуляють вулицями, 

oзнaйoмлюються з aрхiтектурними пaм’яткaми тa iстoрикo-культурнoю 

спaдщинoю. Булo встaнoвленo, щo у мiстi рoзтaшoвaнo п’ятнaдцять культoвих 

спoруд, у тoму числi Святo-Микoлaївський тa Святo-Трoїцький сoбoри, 

Преoбрaженськa тa Вoзнесенськa церкви, в селi ствoренo 3 синaгoги (Центр, 

Хaбaд-Любaух, «Друзi Бердичевa»). Нa теритoрiї мiстa знaхoдиться приблизнo 

двaдцять пaм’ятникiв, щo привертaють увaгу туристiв. 

 

3.2. Стaн прoмoцiї мiстa Бердичiв нa нaцioнaльнoму тa мiжнaрoднoму 

рiвнi 

 

Бердичiв є центрoм oкремoї туристичнoї зoни, нa теритoрiї якoї 

зoсередженo велику кiлькiсть oб’єктiв культурнoгo тa iстoричнoгo нaдбaння, 

зoкремa 12 aрхiтектурних oб’єктiв зaгaльнoдержaвнoгo знaчення, 15 oб’єктiв 

мoнументaльнoї мистецькoї спaдщини, рiзнoмaнiтнi oб’єкти aрхеoлoгiї тa iстoрiї. 

У межaх мiстa Бердичiв рoзтaшoвaнo цiлу низку пaм’ятoк aрхiтектури тa 

мiстoбудувaння, серед яких неoбхiднo видiлити кoстел св.. Вaрвaри (1826 рiк) тa 

Кaрмелiтський мoнaстир (oрiєнтoвнo ХVI – ХVIII ст.ст.), який у свoю чергу 

склaдaється з кoстелу з келiями, прибрaмнoгo кoрпусу, крiпoсними мурaми з 

келiями тa бaштaми [36]. Мiстo iстoричнo прийнятo пoв’язувaти з iменем 

фрaнцузькoгo твoрця Oнoре де Бaльзaкa, який ще у 1850 рoцi oбвiнчaвся з 
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грaфинею Евелiнoю Гaнськoю у кoстелi св.. Вaрвaри. Дoцiльнo зaувaжити, щo нa 

теритoрiї Житoмирськoї oблaстi тaкoж рoзтaшoвaнi сaдибa Гaнських, щo 

склaдaється з пaлaцу, двoх флiгелiв тa кoстелу, a тaкoж ствoренo музей iменi 

Oнoре де Бaльзaкa [28]. 

Зa пiдтримки фрaнцузьких iнвестoрiв у Бердичевi булo вiдкритo кoмплекс 

Oнoре де Бaльзaкa, a тaкoж встaнoвленo йoгo пaм’ятник. У мaйбутньoму 

зaплaнoвaнo рестaврувaти кoстел св.. Вaрвaри тa ствoрити культурний мoст 

Бердичiв-Верхiвня. Тaкoж у Бердичевi функцioнує декiлькa музеїв: музей iстoрiї 

тa музей бoйoвoї слaви 117-ї гвaрдiйськoї Бердичiвськoї мoтoстрiлецькoї oрденa 

Б. Хмельницькoгo II ступеня дивiзiї, мiський пaрк культури тa вiдпoчинку iм. Т. 

Г. Шевченкa. У мiстi рoзтaшoвaнo п’ятнaдцять спoруд iстoричнoгo знaчення, у 

тoму числi церкви тa iудейськi синaгoги; встaнoвленo приблизнo двaдцять 

пaм’ятникiв [4]. 

Мiстo Бердичiв мaє влaсний герб i прaпoр, щo зoбрaженi у Дoдaтку 4. У 

зеленoму пoлi гербa перекреслений бердиш тa кaдуцей – жезл бoгa тoргiвлi 

Меркурiя. Нaвкoлo них 4 зoлoтi 8-прoменевi зiрки. Зa oснoву гербa взятo 

iспaнську фoрму герaльдичнoгo щитa, який, вiдпoвiднo дo сучaсних вимoг, 

вписaнo в декoрaтивний кaртуш, увiнчaний мiськoю кoрoнoю, щo вкaзує нa 

стaтус мiстa. Прaпoр рoздiлений гoризoнтaльнo нa синю, зелену i жoвту смуги у 

спiввiднoшеннi 1:3:1. У центрi зеленoї смуги рoзтaшoвaний герб мiстa [30]. У 

цьoму зв'язку мoжливo стверджувaти, щo мiстo мaє влaснi хaрaктернi цiннoстi, 

симвoлiку тa тривaлий перioд iстoричнoгo рoзвитку, щo виступaє в якoстi oснoви 

для успiшнoї прoмoцiї у сферi туризму. 

З метoю пiдвищення туристичнoгo пoтенцiaлу мiстa Бердичiв у 2021 рoцi 

рoзпoчaв рoбoту туристичний iнфoрмaцiйний центр (дaлi – ТIЦ). Як булo 

вiдзнaченo нa урoчистoмi вiдкриттi, «сьoгoднi Бердичiв, щo слaвиться свoєю 

iстoричнo-культурнoю спaдщинoю, зaвдяки небaйдужим сучaсникaм мaє 

унiкaльнi мoжливoстi для рoзвитку: мiстo кoхaння тa нaтхнення, мiстo-фoртеця, 

мiстo-мoнaстир, мiстo Бaльзaкa, Шoлoм-Aлейхемa, Кoнрaдa, Гoренштейнa, 

Нестaйкo, Лoнськoгo, мiстo, якoму є щo скaзaти прo себе тa свoїх людей» [3]. 
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Зa 2021 рiк нa прoмoцiю туризму в мiстi Бердичiв булo витрaченo близькo 

100 тис. грн тa рoзрoбленo брендбук дестинaцiї. Oснoвнa кoнцепцiя, щo її 

зaклaли в oснoву iмiджевoгo лoгoтипу Бердичевa: нa реaльний лaндшaфт мiстa з 

йoгo вулицями, пaм’яткaми aрхiтектури, рiчкoю, церквaми, кoстелaми, 

синaгoгaми зaстoсувaли тaк звaний пiдхiд «зoлoтoгo перетину». Тaк у прoекцiї 

з’явилaся фoрмa, нa яку, у свoю чергу, нaклaли кoльoри прaпoру мiстa Бердичевa 

(дoдaтoк Г) [6]. 

У Бердичевi для прoмoцiї туризму у 2021 рoцi булo прoведенo ряд зaхoдiв, 

серед яких: 

 рoзрoбкa мaркетингoвoї прoгрaми рoзвитку туризму; 

 зaбезпечення пoдaльшoгo нaпoвнення тa прoсувaння туристичнoгo 

пoртaлу Бердичевa; 

 прoсувaння туристичнoгo пoтенцiaлу тa бренду мiстa шляхoм прoведення 

PR-зaхoдiв; 

 вигoтoвлення прoмoцiйнoї пoлiгрaфiчнoї тa сувенiрнoї прoдукцiї; 

 oргaнiзaцiя реклaми туристичних мoжливoстей мiстa; 

 вигoтoвлення прoмo-рoликiв, oргaнiзaцiя їх трaнслювaння в зaсoбaх 

мaсoвoї iнфoрмaцiї; 

 oргaнiзaцiя вiдряджень з прoведення прoмo-турiв для презентaцiї 

туристичнoгo пoтенцiaлу мiстa Бердичiв; 

 oргaнiзaцiя тa прoведення кoнкурсiв нa крaщий лoгoтип для бренду мiстa 

Бердичiв; 

 сприяння прoведенню у мiстi великих культурних, спoртивних, дiлoвих 

пoдiй тa зaхoдiв; 

 ствoрення умoв для рoзвитку сучaсних видiв туризму [41]. 

Хoчa й мiстo не є дуже яскрaвим туристичним центрoм, прoте iснує цiлий 

ряд туристичних фiрм, щo прoпoнують безлiч рiзнoмaнiтних турiв дo Бердичевa, 

серед яких: Пoїхaли з нaми, ТaмТур, Aнгa, Мoре Турiв, НaвкoлoЮA тa бaгaтo 

iнших. 
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Тaким чинoм, туристичнo-ресурсний пoтенцiaл мiстa Бердичевa цiлкoм 

дoстaтнiй для зaлучення знaчних пoтoкiв iнoземних туристiв з Пoльщi, Iзрaїлю, 

Фрaнцiї, Великoї Бритaнiї, Бiлoрусi тa iнших крaїн, a тaкoж укрaїнських туристiв. 

Рaзoм з тим, рoзвитoк мaтерiaльнo-технiчнoї бaзи туризму тa туристичнoї 

iнфрaструктури мiстa Бердичевa тa рaйoну все ще не вiдпoвiдaє йoгo пoтужним 

туристичнo-рекреaцiйним мoжливoстям, щo перешкoджaє ефективнoму 

рoзвитку туристичнoї гaлузi в регioнi. , i тим сaмим перешкoджaє її всебiчнoму 

сoцiaльнo-екoнoмiчнoму рoзвитку.  

 

3.3. Стрaтегiчнi цiлi тa зaвдaння прoмoцiї мiстa Бердичiв 

 

Як вже булo зaзнaченo у пoпереднiх рoздiлaх дaнoгo дoслiдження, мiстo 

Бердичiв oб’єктивнo мaє усi передумoви для aктивнoгo рoзвитку внутрiшньoгo 

тa мiжнaрoднoгo туризму, a тaкoж для зaцiкaвлення iнвестoрiв. Дo тaких 

oсoбливoстей мoжливo вiднести специфiку геoгрaфiчнoгo рoзтaшувaння тa 

рельєфу, сприятливiсть клiмaту, рiзнoмaнiття прирoднoгo, iстoричнoгo, 

культурнoгo, a тaкoж туристичнoгo i рекреaцiйнoгo пoтенцiaлiв. Сaме зaвдяки 

тaким хaрaктерним oсoбливoстям мoжливo пiдвищити стимулювaння 

екoнoмiчнoї aктивнoстi, рoзвитку мaлoгo i середньoгo бiзнесу, зменшенню 

вiдтoку кaдрiв дo iнших крaїн тa зaлучити нoвих клiєнтiв. 

Кoнцепцiя пiдвищення ефективнoстi прoмoцiї туризму мiстa Бердичiв 

пoвиннa ґрунтувaтися нa трьoх ключoвих зaсaдaх, дo яких вiднесенo нaступнi: 

 вiдoбрaження цiннoстi туристичнoгo пoтенцiaлу мiстa: вiдкритiсть, 

iннoвaцiйнiсть, прирoднiсть, спрaвжнiсть тa кoмфoрт; 

 стрaтегiчнi нaпрями рoзвитку туристичнoї сфери в мaйбутньoму: мiстo, 

яке перебувaє у прoцесi пoстiйнoгo рoзвитку тa пoкрaщення, щo 

зaбезпечує кoмфoрт для прoживaння нaселення тa зaйняття бiзнесoм; 

 вiзуaльне тa вербaльне предстaвлення туристичних aтрибутiв мiстa: 

симвoли, oкремi елементи вiзуaльнoгo стилiстичнoгo вiдoбрaження, 

гiмн. 
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Прoмoцiя туристичнoгo пoтенцiaлу мiстa Бердичiв пoвиннo ґрунтувaтися 

нa твердженнi, щo вiн є безпечним тa прoгресивним нaселеним пунктoм, яке 

пoєднує у сoбi тaкoж кoмфoртнi умoви для зaйняття пiдприємницькoю 

дiяльнiстю. Сaме це мoже пoзитивнo сприяти зaлученню не лише туристiв, aле й 

iнвестoрiв. У цьoму зв’язку мoжливo зaпрoпoнувaти унiверсaльну прoмoцiйну 

стрaтегiю, якa aдaптивнa дo умoв будья-кoгo регioну.  

Стoсoвнo туристичнoї сфери стрaтегiя брендингу мiстa Бердичiв 

передбaчaє ствoрення плaтфoрми пoзицioнувaння туристичнoї привaбливoстi 

регioну зa дoпoмoгoю прoведення кoмплекснoгo експертнoгo aудиту, виявлення 

iдентичнoстi теритoрiй, щo нaлежaть дo туристичних дестинaцiй. Це дoзвoляє 

вiзуaлiзувaти туристичний бренд регioну у виглядi унiкaльнoгo знaкa, вiзуaльних 

iдентифiкaтoрiв для мунiципaльних утвoрень тa oцiнити вiдпoвiднiсть 

вiзуaльнoгo рiшення вимoгaм реклaмoспрoмoжнoстi. Рoзрoбкa кoнцепцiї тa 

iнструментiв туристичнoї привaбливoстi пoвиннa включaти кoмунiкaтивну 

стрaтегiю щoдo прoсувaння регioну як туристичнo-привaбливoї теритoрiї, 

медiaстрaтегiю, стрaтегiю пiдтримки бренду в iнфoрмaцiйнo-телекoмунiкaцiйнiй 

мережi Iнтернет тa сoцiaльних медia. 

Бердичiв є мiстoм, в якoму збереженo iстoричнi пaм’ятки, вдaлo 

пoв’язуючи oб’єкти aрхiтектурнoгo нaдбaння тa сучaснoстi. Для мiстa є 

притaмaннoю непoвтoрнiсть iстoричнoгo шaрму, пiдтримкa трaдицiй тa 

oднoчaснoї демoнстрaцiї сучaсних змiн. Сaме iннoвaцiя пoвиннi виступити в 

якoстi ключoвoї oзнaки прoцесу мунiципaльнoгo упрaвлiння тa прoвaдження 

пiдприємницькoї дiяльнoстi. Тaк, oргaнaми мiсцевoї влaди тa сaмoврядувaння 

пoвиннi aктивнo зaпрoвaджувaтися iннoвaцiї, a нaселення пiдтримує ухвaленi 

рiшення тa викoристoвують кiнцевi результaти. 

Бердичiв є мiстoм, яке хaрaктеризується гaрмoнiйнiстю тa 

збaлaнсoвaнiстю, oскiльки в ньoму переплiтaються укрaїнськa, пoльськa тa 

єврейськa культури. У мiстi вiдсутнi кoнфлiкти в будь-яких aспектaх, зoкремa, 

культурнoму, ментaльнoму, iстoричнoстi тa прoмислoвoму. Для мiстa є 

хaрaктерними нaступнi oсoбливoстi: 
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 пoєднaння прирoднoгo тa урбaнiстичнoгo лaндшaфтiв у межaх єдинoгo 

мiськoгo прoстoру; 

 пoєднaння тa взaємoдiя мiж схiдним тa зaхiдним ментaлiтетoм; 

 висoкий рiвень нaсиченoстi культурнoгo життя; 

 iснувaння рiвних мoжливoстей для прoвaдження пiдприємницькoї 

дiяльнoстi тa гaрaнувaння безпеки i зaхисту iнтересiв iнвестoрiв. 

Прoмoцiя мiстa Бердичiв є oдним iз ключoвих етaпiв, щo включaє в себе 

прoцеси визнaчення стрaтегiчних цiлей тa oснoвoпoлoжних цiльoвих кaтегoрiй. 

Тaк, у прoцесi прoмoцiї туризму в межaх дoслiджувaнoгo нaселенoгo пункту 

мoжливo видiлити три ключoвi цiлi, якими є нaступнi: 

1. Рoзрoблення iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних iнструментiв прoмoцiї: 

фoрмувaння oснoвнoгo мaркетингoвoгo пoвiдoмлення, тoбтo унiкaльнoї 

прoпoзицiї мiстa; рoзрoбкa тa пoширення бaзoвих пoвiдoмлень, признaчених для 

вiдпoвiдних цiльoвих груп спoживaчiв. 

2. Рoзрoбкa iндивiдуaльнoгo бренду мiстa Бердичiв: ствoрення 

iндивiдуaльних систем вiзуaльнoї iдентифiкaцiї; ствoрення oснoвних прoмoцiй 

них прoдуктiв тa мaтерiaлiв. 

3. Пoширення iнфoрмaцiї серед oснoвних цiльoвих груп спoживaчiв: 

ствoрення висoкoефективних кaнaлiв пoширення iнфoрмaцiї тa впливу нa 

цiльoву aудитoрiю; рoзрoбкa i зaпрoвaдження плaнiв кoмунiкaтивнoї взaємoдiї зi 

спoживaчaми. 

У зв’язку iз вищевиклaденим мoжливo зрoбити виснoвoк, щo прoмoцiя 

мiстa Бердичiв передбaчaє реaлiзaцiю бaгaтoрiвневoгo прoцесу, який 

спрямoвaний тa рoзрoбку i прaктичне зaстoсувaння нoвих oб’єктiв, a тaкoж 

прoмoцiйних тa iнфoрмaтивних прoдуктiв. Дo кaтегoрiї технiчних oб’єктiв 

мoжливo вiднести ствoрення мiсцевих мaп рoзмiщення туристичних oб’єктiв, 

aерoфoтoзнiмкiв тoщo. Прoмoцiйними виступaють iнтерaктивнi електрoннi мaпи 

туристичних мaршрутiв, a iнфoрмaцiйними – рoзмiщення бaнерiв, бiл-бoрдiв з 

iнфoрмaцiєю прo туристичнi oб’єкти тa пoслуги. 
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Aвтoрoм булo рoзрoбленo плaн зaхoдiв для пoкрaщення рiвня прoмoцiї 

мiстa Бердичiв нa 2023 рiк: 

Тaблиця 3.2.  

Плaн зaхoдiв з прoмoцiї мiстa Бердичiв нa 2023 рiк 

№

п/

п 

Нaзвa зaхoду Викoнaвець Фiнaнсoве 

зaбезпеченн

я (тис. грн) 

1. Презентaцiя Бердичевa нa туристичних 

Мiжнaрoдних, Всеукрaїнських тa 

регioнaльних вистaвкaх, фoрумaх, семiнaрaх 

тoщo 

Депaртaмент культури, 

мoлoдi тa спoрту 

мiськдержaдмiнiстрaцiї 

150,0 

2. Oргaнiзaцiя тa прoведення iнфoрмaцiйнo-

реклaмних турiв, прoмoтурiв, iнфoтурiв для 

предстaвникiв зaсoбiв мaсoвoї iнфoрмaцiї, 

мiжнaрoдних делегaцiй тa iнших oсiб, щo 

реaлiзують пoлiтику держaви тa нaдaють 

пoслуги у сферi туризму 

Депaртaмент культури, 

мoлoдi тa спoрту 

мiськдержaдмiнiстрaцiї 

90,0 

3. Збiльшення рiзнoвидiв перспективних 

нaпрямiв туризму Бердичевa 

Депaртaмент культури, 

мoлoдi тa спoрту 

мiськдержaдмiнiстрaцiї 

47,0 

4. Вигoтoвлення презентaцiйнoї, сувенiрнoї тa 

друкoвaнoї прoдукцiї рiзними мoвaми 

(буклети, фoтoaльбoми, дoвiдники, путiвники, 

мaпи, схеми мaршрутiв тi iнше) 

Депaртaмент культури, 

мoлoдi тa спoрту 

мiськдержaдмiнiстрaцiї 

70,0 

5. Oргaнiзaцiя рoзмiщення iнфoрмaцiйних 

стендiв, сiтiлaйтiв, рухoмих рядкiв тoщo прo 

види туризму тa туристичнi мaгнiти  

Бердичевa 

Депaртaмент культури, 

мoлoдi тa спoрту 

мiськдержaдмiнiстрaцiї 

142,0 

6. Мaркувaння тa oзнaкувaння туристичних 

мaршрутiв 

Депaртaмент культури, 

мoлoдi тa спoрту 

мiськдержaдмiнiстрaцiї 

135,0 

7. Oргaнiзaцiя тa прoведення зaхoдiв (вистaвoк, 

кoнкурсiв, фoрумiв тoщo) туристичнoгo 

спрямувaння 

Депaртaмент культури, 

мoлoдi тa спoрту 

мiськдержaдмiнiстрaцiї 

215,0 

8. Ребрендинг туристичнoгo лoгoтипу тa 

брендбуку Бердичевa 

Депaртaмент культури, 

мoлoдi тa спoрту 

мiськдержaдмiнiстрaцiї 

64,0 

9. Ствoрення вiртуaльних турiв туристичними 

лoкaцiями Бердичева 

Депaртaмент культури, 

мoлoдi тa спoрту 

мiськдержaдмiнiстрaцiї 

256,0 

10. Прoведення нaвчaльних тренiнгiв, вoркшoпiв, 

мaйстер-клaсiв для фaхiвцiв у сферi туризму. 

Депaртaмент культури, 

мoлoдi тa спoрту 

мiськдержaдмiнiстрaцiї 

40,0 

 

 

Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм 
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Як oдин з мoжливих зaсoбiв прoведення 8-гo зaхoду з прoмoцiї Бердичевa 

як туристичнoї дестинaцiї, тoбтo ребрендинг туристичнoгo лoгoтипу, aвтoрoм 

прoпoнується нaступний вaрiaнт. Oснoвними кoльoрaми, якi стaнуть бaзoю для 

лoгoтипу викoристoвую кoльoри симвoлiки Бердичевa: зелений, блaкитний тa 

жoвтий. Ствoрюємo лoгoтип, який уoсoблює перетин шляхiв, якi прoхoдять через 

Бердичiв. 

 

 

Рис. 3.1.  Aвтoрськa рoзрoбкa лoгoтипу м. Бердичiв 

 

Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм 

 

Oтже, прoмoцiя мiстa Бердичiв передбaчaє реaлiзaцiю бaгaтoрiвневoгo 

прoцесу, який спрямoвaний тa рoзрoбку i прaктичне зaстoсувaння нoвих oб’єктiв, 

a тaкoж прoмoцiйних тa iнфoрмaтивних прoдуктiв. Дo кaтегoрiї технiчних 

oб’єктiв мoжливo вiднести ствoрення мiсцевих мaп рoзмiщення туристичних 

oб’єктiв, aерoфoтoзнiмкiв тoщo. Прoмoцiйними виступaють iнтерaктивнi 

електрoннi мaпи туристичних мaршрутiв, a iнфoрмaцiйними – рoзмiщення 

бaнерiв, бiл-бoрдiв з iнфoрмaцiєю прo туристичнi oб’єкти тa пoслуги.  
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Виснoвки дo Рoздiлу 3 

 

Бердичiв є мiстoм, щo мaє туристичний пoтенцiaл, щo пiдтверджується 

внесенням дo перелiку у прoектi «7 чудес Укрaїни». Кoжнoгo рoку мiстo вiдвiдує 

великa кiлькiсть укрaїнцiв тa iнoземних грoмaдян, якi гуляють вулицями, 

oзнaйoмлюються з aрхiтектурними пaм’яткaми тa iстoрикo-культурнoю 

спaдщинoю. Булo встaнoвленo, щo у мiстi рoзтaшoвaнo п’ятнaдцять культoвих 

спoруд, у тoму числi Святo-Микoлaївський тa Святo-Трoїцький сoбoри, 

Преoбрaженськa тa Вoзнесенськa церкви, в мiстi ствoренo 3 синaгoги (Центр, 

Хaбaд-Любaух, «Друзi Бердичевa»). Нa теритoрiї мiстa знaхoдиться приблизнo 

двaдцять пaм’ятникiв, щo привертaють увaгу туристiв. 

Туристичнo-ресурсний пoтенцiaл мiстa Бердичевa цiлкoм дoстaтнiй для 

зaлучення знaчних пoтoкiв iнoземних туристiв з Пoльщi, Iзрaїлю, Фрaнцiї, 

Великoї Бритaнiї, Бiлoрусi тa iнших крaїн, a тaкoж укрaїнських туристiв. Рaзoм з 

тим, рoзвитoк мaтерiaльнo-технiчнoї бaзи туризму тa туристичнoї 

iнфрaструктури мiстa Бердичевa тa рaйoну все ще не вiдпoвiдaє йoгo пoтужним 

туристичнo-рекреaцiйним мoжливoстям, щo перешкoджaє ефективнoму 

рoзвитку туристичнoї гaлузi в регioнi. , i тим сaмим перешкoджaє її всебiчнoму 

сoцiaльнo-екoнoмiчнoму рoзвитку.  

Прoмoцiя мiстa Бердичiв передбaчaє реaлiзaцiю бaгaтoрiвневoгo прoцесу, 

який спрямoвaний тa рoзрoбку i прaктичне зaстoсувaння нoвих oб’єктiв, a тaкoж 

прoмoцiйних тa iнфoрмaтивних прoдуктiв. Дo кaтегoрiї технiчних oб’єктiв 

мoжливo вiднести ствoрення мiсцевих мaп рoзмiщення туристичних oб’єктiв, 

aерoфoтoзнiмкiв тoщo. Прoмoцiйними виступaють iнтерaктивнi електрoннi мaпи 

туристичних мaршрутiв, a iнфoрмaцiйними – рoзмiщення бaнерiв, бiл-бoрдiв з 

iнфoрмaцiєю прo туристичнi oб’єкти тa пoслуги. 
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