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А Н О Т А Ц І Я 

на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Управління туристичною діяльністю в кризовий період» 

Нєдєлку Тетяни Георгіївни 

 

Актуальність теми. Туризм відіграє значну роль у створенні додаткових 

робочих місць, забезпеченні зайнятості населення, робить величезний вплив на такі 

ключові галузі економіки, як транспорт, зв'язок, будівництво, сільське господарство, 

тобто виступає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку країни. 

Отже його розвиток та підтримка, особливо в посткарантинний період, є актуальним 

та стратегічним завданням. 

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних засад 

здійснення туристичної діяльності, її інфраструктури та особливостей,  державного 

регулювання розвитку туризму та проблем і перспектив розвитку туристичної галузі 

України, в тому числі в умовах підвищених епідемічних ризиків. 

Завданнями роботи є: дослідити загальну характеристику туристичної діяльності 

та туристичних ресурсів, інфраструктуру індустрії туризму; розглянути особливості 

класифікація видів туристичної діяльності за різними ознаками; виявити вплив 

туризму на вітчизняну економіку та проаналізувати  механізми управління 

туристичною діяльністю; виявити основні тенденції, проблеми та потужності 

розвитку туристичної галузі України; проаналізувати вплив пандемії COVID-19 на 

туристичну діяльність та її наслідки; виокремити перспективні напрями розвитку 

вітчизняної туристичної індустрії в умовах підвищених епідемічних ризиків. 

Об‟єктом дослідження є особливості розвитку туристичної діяльності в Україні.   

Предметом дослідження є розвиток окремих видів туризму для формування 

високоефективної, конкурентоспроможної галузі в умовах підвищених епідемічних 

ризиків та посткарантинний період. 

Методи дослідження: методи логічного узагальнення, системного аналізу та 

синтезу, спостереження, описовий, порівняльний, графічний тощо.  

Теоретичне значення дослідження полягає в дослідженні особливостей та 

виділені перспективних напрямків розвитку туризму в Україні в умовах підвищених 

епідемічних ризиків. 

Результати роботи рекомендовано використовувати в роботі підприємств, 

організацій, агентств туристичної галузі. 

Структура магістерської кваліфікаційної робота включає: основна частина - 105 

стор.; таблиць – 9; рисунків – 16; літературних джерел – 58, додатків – 3. 

Ключові слова (5-10): туризм, туристична діяльність, індустрія туризму, 

класифікація туризму, туристичні ресурси, туристична інфраструктура, 

туристичний продукт.  
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S U M M A R Y 

for master's qualification work on the topic: 

«Management of tourist activity in the crisis period» 

Niedielku Tetiany Heorhiivny 

 
Actuality of theme. Tourism plays a significant role in creating additional jobs, 

employment, has a huge impact on such key sectors of the economy as transport, 

communications, construction, agriculture, ie acts as a catalyst for socio-economic 

development. Therefore, its development and support, especially in the post-quarantine 

period, is an urgent and strategic task. 

The purpose of the master's qualification work is to study the theoretical foundations of 

tourism, its infrastructure and features, state regulation of tourism and problems and 

prospects of tourism in Ukraine, including in conditions of increased epidemic risks. 

The objectives of the work are: to investigate the general characteristics of tourist 

activities and tourist resources, the infrastructure of the tourism industry; to consider features 

of classification of kinds of tourist activity on various signs; identify the impact of tourism 

on the domestic economy and analyze the mechanisms of tourism management; identify the 

main trends, problems and capacities of the tourism industry of Ukraine; to analyze the 

impact of the COVID-19 pandemic on tourism and its consequences; to single out 

perspective directions of development of the domestic tourist industry in the conditions of 

the increased epidemic risks. 

The object of research is the peculiarities of the development of tourism in Ukraine. 

The subject of the study is the development of certain types of tourism for the 

formation of a highly efficient, competitive industry in conditions of increased epidemic 

risks and the post-quarantine period. 

Research methods: methods of logical generalization, system analysis and synthesis, 

observation, descriptive, comparative, graphic, etc. 

The theoretical significance of the study is to study the features and highlighted 

promising areas of tourism development in Ukraine in conditions of increased epidemic 

risks. 

It is recommended to use the results of work in the work of enterprises, organizations, 

agencies of the tourism industry. 

The structure of the master's qualification work includes: the main part - 105 pages; 

tables - 9; drawings - 16; literature sources - 58, appendices - 3. 

Key words (5-10): tourism, tourist activity, tourism industry, tourism classification, 

tourist resources, tourist infrastructure, tourist product. 
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ВСТУП 

 

Постійне зростання популярності туризму в Україні і світі, активізація 

підприємницької діяльності у цій галузі перетворюють туризм на одну з 

найперспективніших галузей економіки. Як будь-який економічний комплекс, 

туризм для розвитку вимагає відповідних ресурсів, стратегії та ефективного 

управління [12]. Розвиток туристичної галузі країни сприяє зростанню рівня 

зайнятості, диверсифікації національної економіки, збереженню і розвитку 

культурного потенціалу, збереженню навколишнього природного середовища, а 

також підвищує рівень інноваційності національної економіки, сприяє 

гармонізації відносин між різними країнами і народами [23]. Тому визначення 

актуальних проблем та виявлення перспективних напрямків розвитку туризму 

для нашої країни, формування на їх основі стратегічного бачення розвитку 

туристичної індустрії є важливим та актуальним, особливо враховуючи ті 

ускладнення та виклики, які постали перед туристичною індустрією з початку 

2020 року, коли світ охопила пандемія COVID-19. Сьогодні найактуальнішим 

питанням постає виведення вітчизняної туристичної галузі з кризи, заподіяної 

глобальним поширенням пандемії COVID-19, прискорення подальшого 

поступального розвитку вітчизняного туризму і підвищення його 

конкурентоспроможності, особливо зосередивши увагу на розвитку 

внутрішнього туризму країни в посткарантинний період. 

Питання розвитку туристичної індустрії, проблеми ефективності 

туристичної галузі як економічної системи, стратегічне бачення розвитку галузі 

є предметом досліджень багатьох вчених і розглядалися такими українськими 

вченими  як: Андренко І., Антонюк Н.,  Барибіна Я., Басюк Д., Біль М., Брич В., 

Третяк Г., Гарбера О., Гайденко Є., Герасименко В., Грицку В., Десятніков І.  

Іванова З., Іванюк У., Корж Н., Косманев А., Лесько О.,  Мальська М., 
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Мельниченко О.А., Непочатенко В., Опанасюк Н.А.,  Писаревський І., Погуда 

Н.,  Полковниченко С., Пуцентейло П., Розметова О., Савіцька О., Світлична В., 

Сірик А.,  Фурдак М., Хаустова В., Шамара І.М., Шведун В., Шелеметьєва Т., 

Яковчук О. та іншими. Разом з тим питання про особливості функціонування 

ринку туристичних послуг в нових умовах, спричинених пандемію 

коронавіруса, потребують особливої уваги і більш детального розгляду. 

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних 

засад здійснення туристичної діяльності, її інфраструктури та особливостей,  

державного регулювання розвитку туризму та проблем і перспектив розвитку 

туристичної галузі України, в тому числі в умовах підвищених епідемічних 

ризиків. 

Досягнення поставленої мети обумовило вирішення низки завдань: 

- дослідити загальну характеристику туристичної діяльності та 

туристичних ресурсів, інфраструктуру індустрії туризму; 

- розглянути особливості класифікація видів туристичної діяльності за 

різними ознаками; 

- виявити вплив туризму на вітчизняну економіку та проаналізувати  

механізми управління туристичною діяльністю; 

- виявити основні тенденції, проблеми та потужності розвитку 

туристичної галузі України; 

- проаналізувати вплив пандемія COVID-19 на туристичну діяльність та її 

наслідки; 

- виокремити перспективні напрями розвитку вітчизняної туристичної 

індустрії в умовах підвищених епідемічних ризиків. 

Об‟єктом дослідження є особливості розвитку туристичної діяльності в 

Україні.  
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Предметом дослідження є розвиток окремих видів туризму для 

формування високоефективної, конкурентоспроможної галузі в умовах 

підвищених епідемічних ризиків та посткарантинний період. 

Інформаційну основу дослідження складають нормативно-правові 

документи, розробки вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків, матеріали 

періодичних видань та ресурси мережі Internet з питань розвитку індустрії 

туризму та здійснення туристичної діяльності.  

У роботі використано такі методи дослідження: методи логічного 

узагальнення, системного аналізу та синтезу, спостереження, описовий, 

порівняльний, графічний тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні 

особливостей та виділені перспективних напрямків розвитку туризму в Україні 

в умовах підвищених епідемічних ризиків 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

виокремленні актуальних, цікавих та перспективних напрямків розвитку 

туризму в Україні, які можуть допомогти подолати виклики, пов‟язані з 

пандемією COVID-19. 
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ВИСНОВКИ 

 

Сьогодні туризм є вагомим сегментом національної економіки багатьох 

країн світу, адже стрімко розвивається, стимулює на довгострокову перспективу 

систему світового господарства та накладає відбиток на соціально-культурний 

розвиток суспільства.  

Туристична індустрія України має значний потенціал, але, на жаль, 

розвиток туристичної галузі знаходиться на низькому рівні - розвиток 

національної туристичної інфраструктури та якість туристичних послуг 

здебільшого не відповідають вимогам міжнародного ринку, галузь та 

національний турпродукт неконкурентоспроможні на світовому ринку, що, 

перш за все, пов‟язане із недостатньою державною підтримкою, відсутністю 

виваженої та відповідальної державної політики на національному та 

регіональному рівнях, нестабільною економічною та політичною ситуацією в 

країні, відсутність сприятливого інвестиційного клімату та незначними 

інвестиціями, недостатньо розвиненою інфраструктурою індустрії та сервісної 

інфраструктури місцевостей, дефіцитом інноваційних туристичних проектів  

тощо.  

При виконанні роботи виділено низку проблем туристичної галузі 

України, які потребують негайного вирішення вже найближчим часом задля 

формуванні нового державного підходу до туризму як галузі, пріоритетний 

розвиток якої може позитивно вплинути на соціально-економічний стан країни, 

стимулювати важливі галузі економіки, сприяти зміцненню позитивного іміджу 

України на світовій арені. Все це вимагає постійного пошуку шляхів 

підвищення ефективності використання власних туристичних ресурсів та 

туристичного потенціалу, зростання конкурентоспроможності надання 

туристичних послуг. Тож серед державних пріоритетів розвитку туризму слід 
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звернути увагу на: розвиток соціальних програм у туризмі, у тому числі в 

бюджетних організаціях (інсентив-туризм), розвиток навчальних турів 

(спеціалізований туризм), культурно-масових програм (подійєвий туризм); 

стимулювання розвитку інфраструктури туристичних послуг та створення 

виразного турпродукту, цікавого як для внутрішніх, так і іноземних туристів, 

підвищення готовності українських міст у галузі сервісу, підготовка  

висококваліфікованих кадрів для індустрії гостинності; реконструкцію,  

відновлення та збереження туристичних об‟єктів, першочергово у зонах 

екологічного туризму; розвиток ділового середовища та удосконалення 

інформаційної політики; розвиток громадських форм управління туристичним 

комплексом тощо.  

Значний вплив на кризу туристичного сектору України спричинила 

пандемія COVID-19, оскільки галузь зазнає збитків глобального масштабу через 

карантинні обмежувальні заходи, найскладнішим все ще залишається 

невизначеність, щодо подальшого відновлення туристичної діяльності та 

завершення пандемії.  Збитку зазнав не лише виїзний туризм,  а і внутрішній, а 

сама туристична галузь України за оцінками фахівців вже втратила понад 1,5 

млрд. дол. Тож повернення до рівня 2019 р. за оптимістичним сценарієм може 

зайняти щонайменше два роки.  

Але водночас пандемія стала і рушійною силою для активізації пошуку 

шляхів розвитку внутрішнього туризму. Криза створює умови для 

стимулювання креативних проектів, орієнтації на місцеве населення та 

особливого наголосу на сервісі, який наразі є серйозною проблемою, навіть 

загрозою для подальшого розвитку туризму, тож покращення інфраструктури є 

головним акцентом. Потрібно вже зараз якісно розвивати туристичну 

інфраструктуру, відмінну від існуючої на сьогодні. Щоб забезпечити 

відновлення поступового розвитку туристичної діяльності після зняття 
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карантинних обмежень в умовах посиленої конкуренції, варто усвідомлювати 

гостру необхідність максимально швидкого впровадження саме внутрішнього 

туристичного продукту, на фоні зростання вимог споживачів до наповнення, 

різноманітності та якості туристично-рекреаційних послуг. На сьогодні вже 

складений портрет туриста після скасування карантину, за яким буде 

популярним індивідуальний (сімейний) автотуризм, відпочинок на природі, 

розміщення у рекреаційних зонах, зелених садибах з дотриманням вимог 

соціальної дистанції, забезпеченням всіма необхідними засобами захисту та 

акцентом на збереження здоров‟я.  

Україна має чималий потенціал для розвитку в‟їзного і внутрішнього 

культурно-пізнавального та рекреаційного туризму. Але найбільш 

перспективними напрямками розвитку внутрішнього туризму сьогодні є: 

зелений (екологічний) та сільський туризм (наша країна має великий природно-

рекреаційний потенціал та багато територій, що об‟єднують первозданні 

природні ландшафти та місцеві етнічні особливості); культурно-пізнавальний 

туризм, що зумовлено, насамперед, значною кількістю унікальних історичних 

та культурних пам‟яток; релігійний туризм, оскільки релігійні традиції 

українського народу та наявні сакральні ресурси сприяють формуванню 

стійкого попиту на паломницькі тури; новим трендовим напрямком є 

гастрономічний та винний туризм; особливого значення набуває медичний та 

оздоровчий туризм. Вітчизняний туризм - це багатогранний інструмент, з 

неймовірними ресурсами та надзвичайно багатими регіонами, який потрібно 

підтримувати та розвивати, залучати додаткові кошти для галуззі, особливо 

сьогодні, коли альтернатива виїзного туризму значно скоротилася. Активізація 

туристичної діяльності виведе туризм на новій рівень,  вирішивши найскладніші 

проблеми зайнятості населення, сприятиме зменшенню соціальної напруги у 

суспільстві, безпосередньо буде джерелом прибутку для держави. 
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Додаток А 

Характеристика окремих видів туризму [56] 

Вид туризму Характеристика 

1.Рекреаційна група. 
 Рекреаційний (санаторно-курортний) туризм є основним напрямом сучасних подорожей, основними потребами, що задовольняються у 

даній групі напрямів туризму є відпочинок (як відновлення життєздатності), оздоровлення (як набуття нових якостей здоров‟я), лікування 

захворювань (покращення рівня здоров‟я, профілактика захворювань, реабілітація), а також потреба у розвагах і видовищах (пасивна 

рекреація), які часто є додатковим і супутніми.   
Пляжно-

оздоровчий 

туризм 

є найбільш масовим і популярним серед усіх вікових і соціальних категорій туристів. Організовується переважно на морських 

узбережжях і островах у теплий період року у помірних широтах і практично цілий рік у тропічних таекваторіальних широтах.   

Бальнео-

оздоровчий 

туризм 

є вузько спеціалізованим і детермінованим, оскільки мінеральні води, терми, пелоїди та інші мінерали курортів, що є основним 

ресурсом розвитку даного туризму у поєднанні з комфортним курортним кліматом, не поширені повсюдно,більше того їх освоєння, 

використання та охорона потребують спеціалізованої інфраструктури та підготовки кваліфікованого персоналу. Основна 

рекреаційна потреба, що задовольняється у даному туризмі - лікування і профілактика захворювань, рідше загальне оздоровлення 

(спа-індустрія, залучення принципів валеології). 

Гірськолижний 

туризм 

є одним із найбільш масових і популярних, проте має чітку сезонність та обмеженість розміщення ресурсів (гори, зима, сніг). 

Особливістю даного виду туризму є орієнтація на переважно заможних туристів із високо розвинутих країн світу помірного 

кліматичного поясу, а також на високо розвинуту інфраструктуру не лише катання, а й відпочинку після катання. Тому сучасні 

гірськолижні дестинації – це потужні готельно-розважальні та оздоровчі кластери, що комбінують різні елементи туристичної 

інфраструктури для задоволення додаткових рекреаційних потреб.  

Розважальний 

туризм 

сформувався нещодавно, оскільки задоволення такої рекреаційної потреби як розвага (пасивна, активна) у комплексі з відпочинком 

було і є властивим для інших масових видів рекреації і туризму (парки атракціонів, кінотеатри, мультиплекси, аквапарки, особливо 

тематичні парки розваг типу «діснейленд»).  

Ігровий туризм є досить специфічною і вузько орієнтованою галуззю, оскільки охоплює невелику кількість туристів досить платоспроможної 

категорії, так звані «VIP»-персони і не тільки. Реалізується переважно у спеціальних місцях з особливим економічним і податковим 

режимом, де дозволені азартні та інші ігри, казино-центрах, гольф-клубах, покер-клубах, букмекерських конторах тощо. У зв‟язку із 

забороною даної діяльності у багатьох країнах, даний вид туризму має статус нелегального або напівлегального. 

 Екзотичний 

туризм 

є варіацією певних масових видів туризму: приморського, гірського, бальнеологічного, розважального тощо. Його відмінною рисою є 

задоволення традиційних рекреаційних потреб у нетрадиційних природно-географічних та соціально-культурних умовах та місцях, 

що є контрастними не лише для місцевості постійного проживання 

туриста, а й місцевостям традиційного здійснення даного туризму. 

Критеріями екзотичності є теплі тропічні широти або холодні приполярні райони, вологі екваторіальні ліси або суворі високогірні 

райони, території з дуже контрастною культурою, менталітетом, релігією тощо. 

Сільський 

туризм 

туризм, пов'язаний з відпочинком в сільській місцевості, знайомством з народними традиціями і природою (особливо популярний для 

маршрутів вихідного дня), є поширеним варіантом екзотичного туризму жителів міст, для яких урбокомпенсація (відпочинок від 
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міського способу життя) є життєвою необхідністю. Сільська місцевість з усіма її природно-географічними, соціально-економічними 

та етнографічно-культурними особливостями (традиції, звичаї, побут, господарство) виступає необхідним ресурсом розвитку даного 

туризму для міських жителів. 

Круїзний туризм є обов‟язковим поєднанням задоволення туристичних потреб (переважно відпочинок і розваги) з місцем проживання, харчування і 

транспортування у просторі і часі. Не зважаючи на популярність морських круїзів, пов‟язану із більшою місткістю суден і більшим 

набором розважальних атракцій на борту, саме річкові круїзи є більш пізнавальними та інформативними, відповідно дані напрями 

круїзного туризму мають достатньо чітку і відмінну туристичну спеціалізацію. Сучасні залізничні круїзи мають переважно ретро 

характер і розвинуті або в США, Росії, Китаї і країнах Західної Європи, або ж є варіантом екзотичного туризму у країнах Африки, 

Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Індії. 

2. Пізнавальна група. 
Пізнавальний туризм найпоширенішою формою якого є екскурсія, є також масовим і доступним для різних соціальних і вікових груп 

населення, проте його специфіка і спрямованість залежать від рівня освіченості, ментальності, духовності, релігійності туриста 

(екскурсанта). 
Архітектурно-

пізнавальний 

туризм є ключовим напрямом екскурсійно-пізнавальних подорожей, оскільки архітектурні споруди унікально поєднують в собі 

можливість туристів пізнати нову, цікаву або корисну інформацію (осягнути туристичний об‟єкт розумом), помилуватися їхніми 

естетичними аспектами (осягнути туристичний об‟єкт очима).  

Мистецько-

пізнавальний 

туризм 

поєднує в собі подорожі з метою пізнання багатьох напрямів сучасного і класичного мистецтва (живопис, скульптура, література,  

музика, театр, кіно, хореографія, цирк, декоративно-прикладне мистецтво тощо), відповідно охоплює багато специфічних різновидів 

мистецтва, зокрема варто виділити найбільш популярні: музейний, музичний, театральний кіномистецький туризм тощо. 

Етнографічний 

туризм 

орієнтований на пізнання культурної, мистецької і кулінарної самобутності, ментальних, духовних і лінгвістичних особливостей 

різних націй і народів в інших країнах, а також національних меншин та етнічних груп у країні проживання туриста. Особливим 

видом є джайлоо-туризм, що передбачає проживання у середовищі архаїчних племен з низьким рівнем цивілізованості. 

Археологічний 

туризм 

є особливою формою історико-пізнавального туризму, коли матеріальні свідчення про події і культуру минулих цивілізацій є більш 

інформативними, ніж документальні, і охоплює дві основні форми: екскурсійно-пізнавальну та науково-дослідну. Особливими 

напрямами даного туризму є підводна і печерна археологія. 

Релігійно-

паломницький 

туризм 

передбачає подорожі віруючих туристів до святих для їх релігії місць, об‟єктів і предметів з метою здійснення певних релігійних 

обрядів і ритуалів, з метою участі у святкових та сакральних подіях, по суті – це особлива форма духовно-пізнавального туризму, 

проте, за певних обставин, даний туризм поєднує також лікувально-оздоровчі і навіть розважально-видовищні функції (релігійні 

свята, ігри, обряди).  

Екологічний 

туризм 

охоплює урбокомпенсаційні подорожі з різною рекреаційною метою без нанесення шкоди довкіллю або по природно-заповідним 

територіям (біосферні резервати, природні заповідники, національні парки, заказники тощо), або по територіям, які внаслідок 

особливого географічного положення або складних кліматичних умов є мало освоєними або недоторканими антропогенною 

діяльністю. Основними напрямами є біоекологічний туризм (спрямований на вивчення і пізнання живої природи, унікальних, 

рідкісних або зникаючих біологічних видів) та геоекологічний туризм (спрямований на комплексне вивчення і пізнання неживої 

природи, унікальних або неповторних природно-територіальних комплексів і об‟єктів). 

Зелений туризм є досить схожим із екологічним та сільським туризмом, оскільки на відміну від «міського» туризму, відбувається у позаміському 

природному або псевдо-природному середовищі. Стилізований термін «зелений туризм» протиставляється традиційним пасивним 

напрямам - «жовтому» (сонце, пляж) і «блакитному» (небо, водичка) туризму.  
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Подієвий 

туризм 

охоплює використання у якості ресурсу, а певних подій, що відбуваються періодично, регулярно або постійно у певному місці, 

приваблюючи для їх споглядання, дослідження або у часті в них туристів.  

Культурно-

подієвий туризм 

охоплює подорожі з метою відвідування різноманітних подій культурно-мистецького характеру (кінофестивалі, музичні фестивалі, 

театралізовані і костюмовані фестивалі, зокрема карнавали, концерти і гастролі «зірок» естради і музичного мистецтва, галузеві і 

міжвидові мистецькі виставки, паради квітів, лазерні шоу, культурні форуми тощо).  

Спортивно-

подієвий туризм 

охоплює подорожі з метою відвідування спортивних змагань, які збирають багато глядачів і зацікавленість якими може мати не лише 

загальнодержавне, а й міжнародне значення. Найпопулярнішими серед туристів змаганнями, які мають важливе соціально-економічне 

і політичне значення, є футбол, а індустрія футбольного туризму - одна із найбільш динамічних галузей сучасного туризму, особливо 

у країнах Європи. 

3. Активна група. 
Активний туризм є одним із найдавніших, масових і доступних, оскільки в його основі є використання лише активних засобів пересування. 

Для всіх видів активного туризму невід‟ємним атрибутом і необхідним фактором функціонування є природне середовище і мінімальні 

вимоги до комфорту та об‟єктів інфраструктури, крім того активний туризм успішно поєднує також пізнавально-краєзнавчі та рекреаційно-

оздоровчі функції. 
Пішохідний 

туризм 

здійснення активних піших подорожей (походів) по пересіченій і залісненій місцевості різної категорії складності, яка залежить від 

тривалості маршруту слідування у днях і протяжності у кілометрах, а також від складності маршрутних перешкод, які необхідно 

долати. У зимовий період даний вид туризму трансформується у лижний туризм. Схожим за своє суттю до пішого і лижного туризму, 

проте більш мобільним є велосипедний туризм. 

Мототу-ризм і 

автотуризм 

здійснення активних подорожей на власному або спеціалізованому мотоциклі, квадроциклі, автомобілі у позаміському середовищі 

(зазвичай ґрунтові та міжселищні дороги). Особливим варіантом даного туризму є автомобільний караванінг (подорожі в «будинках 

на колесах»). 

Водний туризм здійснення активних водних подорожей на спеціальних плавзасобах по руслам рівнинних (байдарки, каное, плоти, честери) і гірських 

(рафтинг, каякінг) річок різної категорії складності. Активними різновидами водного туризму на морі є: вейкбордінг, аквабайкінг, 

серфінг, кайтсерфінг, віндсерфінг, катеринг. 

Вітрильний 

туризм 

здійснення активних водних подорожей по водній поверхні великих за площею водоймищ на вітрильних безмоторних суднах різної 

категорії складності, яка залежить від тривалості маршруту слідування у днях і протяжності у кілометрах, а також від складності умов 

здійснення вітрильної подорожі. Специфічним різновидом даного туризму, який має більше рекреаційний характер, є яхтинг-туризм. 

Кінний туризм здійснення активних подорожей верхи на конях по пересіченій і мало залісненій місцевості, поширений у тих країнах, де коні є 

традиційним транспортним засобом (Східна Європа, Західна, Східна і Центральна Азія). Варто зазначити, що у деяких країнах світу 

«туристичним аналогом» коней є інші тварини: слони (Індія, Таїланд), верблюди (Північна Африка, арабські країни), собаки в 

упряжках (північні регіони Росії), олені (Скандинавія, північна Канада, Аляска), лами (країни гірської системи Анд). 

Альпінтуризм подорожі з метою підкорення гірських вершин. 

Спелеотуризм  подорожі з метою спуску у підземні пустоти природного походження (печери, гроти, воронки) і активного перебування там протягом 

тривалого періоду: чим довший термін перебування тим складніша категорія походу.  

Особливими видами спелеотуризму є: екскурсійний (відвідування унікальних за природними чи антропогенними критеріями печер, 

особливо печерних міст і храмів) та оздоровчий (проживання під землею у спеціальних спелеосанаторіях з метою лікування або 

профілактики захворювань) 

Повітряний подорожі з метою використання повітряного простору та різних технічних засобів тимчасових польотів та стрибків у повітрі. Даний 
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туризм вид туризму об‟єднує: балонінг (подорожі або прогулянки на повітряних кулях та аеростатах); парашутний туризм (подорожі з 

метою здійснення стрибків з парашутом з літака), різновидами якого є: скайсерфінг, скайдайвінг, вінгсьютінг, свупінг (горизонтальні 

польоти вздовж землі); джампінг-туризм (подорожі з метою здійснення екстремальних стрибків з висоти без літака): бейс-джпмпінг 

(з парашутом з невисоких будинків, мостів, башт, скель); роуп-джампінг (на альпін-мотузці з мостів, башт або інших об‟єктів); 

банджі-джампінг (на гнучкій мотузці з мостів, башт або інших об‟єктів); парапланеризм і дельтапланеризм (подорожі з метою 

здійснення польотів на безмоторних апаратах, важчих за повітря). 

Підводний 

туризм 

подорожі, що здійснюються з метою перебування туристів певний час під водою. Даний вид туризму поступово стає обов‟язковим 

атрибутом сучасних приморських курортів і центрів пляжного відпочинку у тропічних країнах. Основним напрямом даного виду 

туризму є дайвінг (індивідуальний і груповий), зокрема особливими напрямами, крім типового рекреаційного дайвінгу, є, печерний, 

археологічний та індустріальний дайвінг, а також відвідування підводних музеїв та галерей мистецтва. До підводного туризму також 

можна віднести тенденцію спорудження підводних експоцентрів, парків, готелів, акваріумів тощо, - підводних архітектурних споруд, 

де турист спостерігає за підводним світом через скло вікон, стін, стелі і навіть підлоги. 

Пригодницький 

туризм 

основною метою подорожі є не скільки навантаження організму, скільки цікаве проведення часу, поєднання спортивних функцій із 

розважальним, ігровими та пізнавальними, зокрема геокешинг (туристичні подорожі з метою пошуку у природній місцевості 

схованих іншими туристами предметів-нагород за вказаними географічними координатами тощо; 

Екстремальний 

туризм 

подорож здійснюється на межі безпеки життю і здоров‟ю туриста («потяг до адреналіну») або в ускладнених маршрутних умовах 

надвисокої категорії складності, або в екстремальних ландшафтно-природних чи клімато-погодних умовах довкілля (високогір‟я, 

тропічні пустелі, арктичні пустелі, вологі екваторіальні ліси і болота, глибокі підземні пустоти тощо), особливо радикальною формою 

даного туризму є стихійний туризм  («полювання» на цунамі, торнадо, тайфуни, виверження вулканів, землетруси, паводки тощо). 

4. Специфічна група. 

До даної групи видів туризму відносяться всі інші популярні, проте нетрадиційні, аматорські та альтернативні види подорожей, здійснення 

яких потребує специфічного підходу при їх організації, класифікація яких не має чіткого рекреаційного, пізнавального або активного 

характеру, або даний вид туризму є оригінальним за своє сутністю.  

Мисливський 

туризм 

 Подорожі з метою полювання на диких тварин у спеціально відведених для цього місцях. Особливим напрямом даного туризму є 

сафарі-туризм, - традиційне трофейне полювання заможних туристів на екзотичних звірів; наразі популяризованою формою даного 

туризму є фото-сафарі, яке не передбачає убивство тварин, а лише спостереження і фото-відео знімання. Особливим видом даного 

туризму є підводне полювання і водне сафарі на крупних риб і морських ссавців(акули, дельфіни, кити тощо). 

Рибальський 

туризм 

Подорожі з метою вилову риби, як у спеціально відведених для цього місцях (акваторіях) так і самодіяльно. Розрізняють прісноводне 

(річкове, озерне, ставкове) і морське рибальство, разом з тим, рибалка може проводитись як з берега, так у відкритій акваторії. 

Грибний та 

ягідний туризм 

туризму з метою збору їстівних грибів, часто рідкісних і дуже унікальних або їстівних лісових та лугових ягід, часто рідкісних і дуже 

унікальних, а також лікарських рослин). 

Гастрономічний 

туризм 

особливий вид сучасної індустрії туризму, що охоплює подорожі туристів з метою дегустування, апробування та споживання різних 

унікальних кулінарних блюд, харчових продуктів та напоїв, переважно з прив‟язкою до певного самобутнього регіону чи країни 

(етнічні та регіональні кухні).  

Поєднує пізнавальні функції з рекреаційно-розважальними атракціями і традиційно поділяється на: кулінарний туризм – подорожі, 

пов‟язані із споживанням і пізнанням 

традиційних та альтернативних кулінарних блюд і харчових продуктів,зокрема кондитерський, сирний, ковбасний, кавовий, чайний, 
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піцца-, стейк- тощо туризм та  алкогольний туризм – подорожі, пов‟язані із споживанням і пізнанням традиційних та альтернативних 

алкогольних напоїв та ознайомлення туристів з історією і технологією виробництва даного напою у певній географічній місцевості, а 

також з культурою і звичаями місцевого населення. 

Індустріальний 

туризм 

подорожі туристів з метою відвідування і дослідження різних територій, комплексів, інженерних споруд промислового і спеціального 

призначення з обмеженим доступом для людей. Особливими різновидами індустріального туризму є: урбанізм (вивчення міських 

ландшафтів, милування техногенними пейзажами), руфінг (проникнення на дахи високих будинків і верхівки інженерних споруд), 

діггерство (проникнення з дослідженням у підземні комунікації, колектори, каналізацію, тунелі, метро, катакомби тощо). 

Військовий 

туризм 

подорожі по місцях бойової слави зацікавлених туристів, особливо ветеранів і родичів загиблих воїнів, відвідання існуючих та 

історичних військових об'єктів, бойових морських кораблів, підводних човнів, участь у військових навчаннях та маневрах, 

перебування на військових полігонах в якості глядачів тощо. Особливим різновидом даного туризму є мілітарі-туризм, що 

передбачає проживання в армійських умовах і участь у програмах військової  підготовки, відвідання військових полігонів, катання на 

військовій техніці, польоти на військових літаках і вертольотах, стрільба із військової техніки і зброї тощо.  

Космічний 

туризм 

найдорожчий, найбільш екзотичний і найменш масовий вид туризму, який дуже залежить від технологічного прогресу, передбачає 

польоти туристів в космос (висота 100 і більше км над поверхнею Землі) на МКС (Міжнародну космічну станцію), а також 

суборбітальні польоти на висоті 80-100 км.  Розрізняють також псевдо-космічний туризм, що охоплює пізнавальні, наукові і 

розважальні подорожі космічної тематики на місця запуску (космодроми) та приземлення космічних апаратів, у місця спостереження 

за космосом (обсерваторії), а також і місця космічної просвіти (планетарії).  Разом з тим варто звернути увагу і на уфологічний 

туризм – подорожі «фанатів» до місць та об‟єктів «контакту із позаземною цивілізацією». 
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Додаток Б 

Загальна характеристика суб'єктів туристичної діяльності України [11] 

  

2018 2019 

Усього 

У тому числі 

Усього 

У тому числі 

туропе-

ратори 

турагент

и 

суб'єкти, 

що 

здійснюю

ть 

екскурсій

ну 

діяльність 

туропе-

ратори 

тураге

нти 

суб'єкти, 

що 

здійснюю

ть 

екскурсій

ну 

діяльність 

Юридичні особи 
        

Кількість 

суб'єктів 

туристичної 

діяльності, од 1833 529 1243 61 1867 538 1259 70 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників, осіб 8934 4809 3934 191 9120 4826 4064 230 

Дохід від надання 

туристичних 

послуг (без ПДВ, 

акцизного  

податку й 

аналогічних 

обов'язкових 

платежів), тис.грн 21069268,5 20307544,1 715185,5 46538,9 31948701,2 31160995,2 744002,5 43703,5 

у тому числі від 

екскурсійної 

діяльності 89220,9 37487,8 9832,6 41900,5 113651,0 63312,1 11602,1 38736,8 

Сума комісійних, 

агентських і інших 

винагород, тис.грн 969551,5 306209,8 650430,9 12910,8 1086118,7 403278,2 677298,6 5541,9 

Операційні 

витрати, зроблені 

суб'єктом 

туристичної 

діяльності  

на надання 

туристичних 

послуг - усього, 

тис.грн 17925877,5 17125548,9 772022,3 28306,3 19060637,7 18067330,5 959263,9 34043,3 

Фізичні особи-

підприємці 
        Кількість 

суб'єктів 

туристичної 

діяльності, од 2460 х 2322 138 2797 х 2644 153 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників, осіб 2943 х 2808 135 3345 

х 

3208 137 
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Середня кількість 

позаштатних 

працівників 

(працюючі за  

договорами та 

зовнішні 

сумісники), осіб 96 х 92 4 107 

х 

107 − 

Кількість 

неоплачуваних 

працівників 

(власники, 

засновники 

підприємства та 

члени їх сімей), 

осіб 1363 х 1281 82 1466 

х 

1374 92 

Дохід від надання 

туристичних 

послуг (без ПДВ, 

акцизного  

податку й 

аналогічних 

обов'язкових 

платежів), тис.грн 556652,4 х 501180,1 55472,3 751474,8 

х 

688598,9 62875,9 
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Додаток В 

Суб'єкти туристичної діяльності в Україні у 2019 році за регіонами 

(фізичні особи-підприємці)  [11] 

 Суб'єкти туристичної діяльності в Україні у 2019 році за регіонами 

Кількість  

суб'єктів 

туристичної 

діяльності, 

од 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників 

суб'єктів 

туристичної 

діяльності, осіб 

Середня 

кількість 

позаштатних 

працівників 

(працюючі 

за 

договорами 

та зовнішні 

сумісники), 

осіб 

Кількість 

неоплачуваних 

працівників  

(власники, 

засновники 

підприємства 

та члени їх 

сімей), осіб 

Дохід від 

надання 

туристичних 

послуг (без 

ПДВ, 

акцизного 

податку й 

аналогічних 

обов'язкових 

платежів), 

тис.грн 

усього з них 

мають 

вищу  або 

середню 

спеціальну 

освіту в 

галузі 

туризму 

Україна 2797 3345 1173 107 1466 751474,8 

Вінницька 65 120 49 8 35 29899,4 

Волинська 75 51 26 3 55 13724,2 

Дніпропетровська 318 443 121 13 88 81121,9 

Донецька 67 77 20 1 14 8810,3 

Житомирська 51 30 10 − 37 8737,8 

Закарпатська 57 47 22 2 18 14138,0 

Запорізька 92 87 37 2 56 28101,1 

Івано-

Франківська 
93 129 45 1 32 30940,1 

Київська 180 218 79 10 49 58493,3 

Кіровоградська 58 52 22 − 38 10932,6 

Луганська 39 51 6 − 26 10239,5 

Львівська 272 235 87 16 197 90753,1 

Миколаївська 64 44 8 2 49 14799,4 

Одеська 164 266 88 12 62 44185,0 

Полтавська 136 179 38 1 120 22854,3 

Рівненська 86 114 36 7 70 20586,4 

Сумська 87 38 4 3 87 11799,8 

Тернопільська 72 95 28 2 72 15504,6 

Харківська 175 161 80 6 92 49766,0 

Херсонська 68 98 27 3 14 19001,8 

Хмельницька 63 71 15 2 17 9642,2 

Черкаська 84 128 44 1 58 31650,1 

Чернівецька 44 83 54 6 25 9637,1 

Чернігівська 41 66 26 1 21 10056,6 

м.Київ 346 462 201 5 134 106100,2 

 


