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АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІСЛАМСЬКИХ ДЕРЖАВ НА 

ПРИКЛАДІ ТУРЕЧЧИНИ 

 

В даній роботі взято до уваги переваги та недоліки відпочинку в ісламських  

країнах на прикладі Туреччини, адже саме ця країна входить до списку лідируючих 

країн в сфері туризму. Нами було проведено аналіз туристичного потенціалу та 

зроблено оцінку найпопулярніших курортів Туреччини. 

Акцентовано увагу на розвитку рекреаційного виду туризму (особливо в місті 

Памуккале). Досліджено середню кількість відпочиваючих за сезон та рік. 

Проаналізовано наукову літературу з цієї теми, а також визначено відсоток країн, 

туристи яких найчастіше та у великій кількості відвідують Туреччину. Прораховано 

розвиток ісламських країн та зроблено прогноз на його подальше зростання, а в 

деяких випадках і зниження. 

Ключові слова: Туреччина, туристичний потенціал, рекреація, туристичний 

сезон, туризм, науковий синтез, відпочиваючі.  

Актуальність роботи виявляється значною, адже в сучасному світі, через брак 

відпочинку та нелегкий робочий графік, люди під час відпустки намагаються не 

просто відпочити, а зробити це з комфортом. Найкращий приклад такого відпочинку 

– Туреччина, до речі, вона одна з перших країн, яка ввела систему «все включено».  

Метою роботи є спектральний аналіз туристичного потенціалу Туреччини та 

детальна характеристика кожного з видів туризму (з наведенням наочних 

прикладів), ознайомлення з науковою літературою, дослідження туристичних 

ділянок, а також зображення кількості туристів за рік у вигляді гістограми. 

Порівняння туристичних міст між собою та оцінка їх недоліків. Наочне зображення 

відсотку іноземних туристів (по окремих країнах), що відпочивають в Туреччині. 

Іслам – друга за чисельністю релігія в світі після християнства (католицизму та 

православ’я), з кожним роком ряди мусульманської спільноти збільшуються, а цей 

факт, звісно, доводить те, що країни ісламського світу стають більш вагомими в 

майже усіх видах та галузях діяльності. Також варто відмітити ісламські країни, які 

увійшли в список ООН та МВФ:  

Індонезія посіла 16 місце,  Туреччина –19, а ОАЕ – 30. 

Методи, які використані в статті: 

1) Порівняльний; 

2) Історичний; 

3) Узагальнюючий; 

4) Картографічний; 

5) Абстракційний; 

6) Метод наукового аналізу та синтезу. 

В списку десяти найбільш відвідуваних країн світу шосте місце займає усім 

 

 

 



 

відома ісламська країна – Туреччина.  

З цих даних одразу зрозуміло який туристичний потенціал цієї країни. Ця країна 

захоплює своїми архітектурними пам’ятками, скульптурою, природними об'єктами, 

місцевим колоритом, місцями для рекреації, а також за останні роки активно 

заохочує молодь до навчання в університетах. 

Окремо потрібно виділити гастрономічну складову: багато туристів 

приїжджають, щоб відвідати незвичайні турецькі страви, адже турки відомі на весь 

світ своїми смаками у їжі. 

У сучасному світі туризм є найбільш швидкозростаючою галуззю турецької 

економіки. Щорічно країну відвідує приблизно 35–43 мільйонів людей більш ніж з 

85 країн світу. Майже четверть обсягу турецького експорту складає дохід державної 

казни від туристичної галузі.   

Туризм на сучасному етапі відіграє все помітнішу роль не лише у світовій 

економіці, а й в економіці окремих країн. Країна, що бажає стати популярним 

туристичним центром, повинна володіти унікальними природними й культурними 

комплексами і пропонувати їх на туристичний ринок, а також мати оптимізовану 

систему природокористування. Саме все це притаманне Туреччині, яка є однією з 

найпопулярніших туристичних країн Середземноморського басейну [1]. Здавна 

увагу туристів привертають візантійські, античні та османські пам’ятки історії та 

культури, м’який клімат Туреччини. Одним із важливих чинників популярності 

туризму в Туреччині є її географічне положення, так як країна з трьох боків 

омивається Чорним, Егейським і Середземним морями. Славнозвісний Бодрум – це 

місто здебільшого відвідують корінні турки, саме тут відпочивають місцеві жителі, 

їх не цікавить Анталія, Аланія, бо там багато іноземців. Бодрум розташований на 

південному заході Туреччини, омивається водами Егейського моря. Цікавість 

туристів здебільшого викликають пляжі Бодрума, але не варто недооцінювати замок 

Святого Петра, адже вид з нього просто неймовірний. «Але в 2022 році в цьому місті 

проживає вже 480 тисяч людей. А «ліжкомісність» впала нижче 25%. Ці цифри 

показують, що на жаль Бодрум втрачає свою туристичну привабливість», – заявив 

Кокадон виступаючи на панельному засіданні з туризму [2]. 

 
 

Рис.1 – кількість іноземних туристів в Туреччині 

 

Країни відпочиваючих станом 
на 2019-2020 роки

РФ Велика Британія Болгарія

Німеччина Україна Іран



 

 
 

Рис.2 – діаграма кількості туристів у Туреччині за 2017-2020 роки 

 

Для аналізу туристичного потенціалу варто розрахувати туристичний пакет. 

Дані 2021 року прогноз вартості на 2022р. 

Розрахунок туристичного пакету в Туреччині: 

𝒁 =  [(𝑩𝟏 + ∑ 𝑯𝟏) + (𝑩𝒏 + 𝑷 + 𝑫𝟎 + 𝑩𝟐 + ∑ 𝒁𝒏𝟐)] × 𝟏, 𝟐: 𝑲𝟏  

Z – ціна туристичного пакету з розрахуванням на одного відпочиваючого; 

B1 – вартість послуг, що входять до пакету послуг, який складений 

туроператором; 

H1 – непрямі податки на окремі види послуг; 

Bn – умовно-постійні витрати; 

P – прибуток туроператора; 

D0 – комісійна винагорода; 

B2 – вартість послуг осіб, які супроводжують групу; 

Zn2 – комерційні знижки для окремих туристів; 

K1 – кількість осіб у групі; 

1,2 – коефіцієнт податку на додану вартість з маржинального доходу. 

Отримали результати, що приблизно дорівнюють – 18,700грн. 
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