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На сьогоднішній день одним із найпоширеніших видів морського туризму є 
круїзний туризм. Круїзний туризм радикально пов'язаний з економікою країни та 
єднає у собі майже всі форми рекреації, різноманітні види сервісу та організації 
відпочинку. Цей виду туризму сприяє розвитку економіки країни в цілому, так як 
дохід від туристів, які подорожують, отримують, по-перше, круїзні компанії, а, по-
друге, і міста, які вони відвідують. Шкода, що в Україні саме цьому виду туризму 
не приділялося необхідної уваги, лише останнім часом держава робить певні кроки 
на зустріч морському круїзному туризму, але ще бaгато проблем зaлишаються 
невирішеними. 

Україна завжди вважалася розвиненою морською державою. З 
причорноморських країн вона має найбільшу протяжність морських кордонів. 
Причорноморський регіон України володіє природно-кліматичними умовами 
сезонного розвитку круїзного судноплавства.  

Серед основних проблем, які стримують розвиток круїзного судноплавства в 
Україні, більшість дослідників акцентують увагу на відсутності пасажирського 
флоту. У Чорноморському регіоні, починаючи з середини 1990-х рр., різні 
вітчизняні судноплавні компанії неодноразово робили спроби відродити круїзне 
судноплавство на популярній Кримсько - Кавказькій лінії. У 1990-х рр. 
Чорноморське морське пароплавство організувало круїз за маршрутом Одеса – 
Пірей – Хайфа – Лімасол – Одеса на теплоході «Одеса Сан», який проіснував менше 
двох років. На початку 2000-х рр. було організовано разовий круїз навколо Чорного 
моря на теплоході «Тарас Шевченко». У 2006–2007 рр. судноплавна компанія 
«Укрферрі» організувала кілька чорноморських круїзів на теплоході «Південна 
Пальміра». Якщо розглядати привабливість конкретно порту Одеса, то прогнози 
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експертів є оптимістичними. Це видно на прикладах діяльності окремих іноземних 
операторів, зацікавлених у відвідуванні цього міста. Круїзна компанія «MSC 
Cruises» внесла Одесу до списку відвідин ще у 2008р. З того часу в межах осінніх 
кругових круїзів «Панорама Середземномор'я» до Одеси заходив теплохід «MSC 
Оpera», розрахований на 2 000 пасажирів. Цікаво, що кількість охочих відвідати 
Південну Пальміру за цей час зросла з 40 до 1 429 осіб. Слід зазначити, що Одеський 
порт є портом відправлення, що працює за маршрутом Одеса – Пірей – Сорренто та 
ін. – Одеса. Більш того, існують плани організації паломницьких круїзів із заходом 
в порти України, Греції, Ізраїлю та Єгипту. 

Дрібні судноплавні або туристичні компанії, що організують круїзи на 
одному-двох невеликих орендованих судах, як правило, технічно застарілих, не 
мають жодних конкурентних переваг порівняно з потужними іноземними 
круїзними операторами. Це свідчить про відсутність можливості успішно 
конкурувати за важливим критерієм «ціна круїзу/якість обслуговування». 
Наприклад, на судні «Принцеса Олена», яке здійснювало кругові рейси на лінії 
Одеса – Стамбул та ін. – Одеса, вартість поїздки становить 755 дол. США / на особу 
при 2-місному розміщенні в каюті зі зручностями на 6-денний рейс (при цьому 3 із 
6-ти днів судно стоїть у Стамбулі). Зіставимо цю ціну з вартістю європейських 
круїзів ліній першого класу, таких як «MSС Cruises», зі значно вищим класом 
обслуговування. Флот країни нараховує мінімальна кількість вантажних суден, а 
пасажирські перевезення і морські круїзи на вітчизняних лайнерах пішли в історію. 
Для порівняння у 2014 році до Одеського пасажирського терміналу було здійснено 
28 суднозаходів, що є історичним мінімумом і відповідає рівню кризового 1997 
року. Протягом 2015 року в акваторію Одеського морського торговельного порту 
здійснено 13 заходів іноземних круїзних лайнерів і обслуговано 6563 туристів. У 
2015 році, в рамках дунайських круїзів в українську частину дельти Дунаю було 
здійснено 34 заходи та обслуговано 5146 іноземних туристів. 30 жовтня 2019 року 
вперше за багато років в Одеський морський порт зайшов круїзний лайнер "Amera". 
Він здійснював великий круїз по Середземному і Чорному морю, що почався 22 
жовтня у французькій Ніцці. Лайнер на борту вміщує більше 800 пасажирів.  

Через політичну, економічну кризу, пандимію в Україні стрімко скоротилися 
суднозаходи в Одеський порт. Окремі круїзні компанії пропонують заходи до 



І МІЖНАРОДНА НАУКОВО –ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ» 

341 

Стамбулу, відвідують Трабзон і не пересуваються далі до інших портів Чорного 
моря, деякі з них переорієнтували суднозаходи з Одеси, Ялти, Сочі до Варни і 
Батумі. Тому причиною, через яку в Україні круїзний туризм не розповсюджений є 
низький рівень життя. 

Підсумовуючи вище зазначене, можна прийти до висновку, що основними 
загрозами для розвитку круїзного бізнесу в Україні виступають: - подальше 
зниження попиту на круїзи через зниження рівня доходів населення; - посилення 
конкуренції з боку успішних круїзних ліній, які можуть використовувати судна 
більшої пасажиромісткості; - політичні проблеми та проблеми безпеки в 
Чорноморському басейні; - економічний спад, що призводить до зниження 
інвестицій. 

Таким чином, державним органам, портам і підприємцям круїзного бізнесу 
необхідно зробити значні зусилля для просування Причорноморського 
туристичного регіону України на європейському ринку круїзного туризму. 
Розвиток круїзного судноплавства в умовах міжнародної інтеграції сприятиме 
розвитку суміжних галузей регіональної економіки (готельний бізнес, громадське 
харчування, транспорт, суднобудування, судноремонт тощо). Це сприяє залученню 
інвестицій, створює мультиплікативний ефект розвитку регіональної економіки, а 
отже – сприяє створенню нових робочих місць. 
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