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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Нині у світі відбувається формування єдиного культурного простору, 

утвореного з величезної кількості національних культур.  

Регіони України мають лише їм притаманні автентичні особливості та 

культурні традиції. Але склалася ситуація, що ці традиції зовсім не відомі у 

світовому масштабі через відсутність українських об’єктів у Всесвітніх списках 

культурної спадщини, якими опікується ЮНЕСКО і які є відомими 

туристичними центрами Європи та Світу. Це сталося через відсутність 

комунікації між майстрами народного мистецтва (які створюють художні твори), 

музейниками (які зберігають ці твори), вищими навчальними закладами (які 

готують фахівців відповідних спеціальностей, зокрема менеджерів 

міжнародного туризму, фольклористів, культурологів), ЗМІ (які інформують 

громадськість про унікальність культурної спадщини). 

Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна 

культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, 

інновації» має всі передумови для того, щоб стати міжнародною науковою 

платформою, де зберуться зацікавлені дійові особи, які мають досвід, знання і 

бажання: 

– провести комплексний науковий огляд сучасного стану нематеріальної 

культурної спадщини як національного туристичного продукту в Україні 

– спільними зусиллями науковців, аспірантів, студентів, які досліджують 

актуальні проблеми туристичної галузі, культурології, мистецтвознавства, 

музеєзнавства, сприяти визнанню унікальних традицій (звичаїв, обрядів) і 

культурних пам’яток України шедеврами Світової спадщини людства (які 

впливають на формування туристичного іміджу держави).  
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СЕКЦІЯ 1 

 

НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА:  

ФОРМАЛЬНА І НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА 

 
 
 

Русавська В. А., канд. іст. наук, професор, 
заслужений працівник культури України, 
завідувач кафедри готельно-ресторанного 

 і туристичного бізнесу, 
Київський національний університет 

культури і мистецтв, 
Київ, Україна 

 
ГОСТИННІСТЬ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ДІАЛОЗІ 

 
Зумовлені інтенсивним розвитком інформаційно-комунікативних техно-

логій глобалізаційні процеси в сучасному світі актуалізують значення 

міжкультурного діалогу, в якому суттєва роль належить гостинності, що 

особливо важливо в контексті входження України в Європейський простір. 

Органічне входження української культури в контекст світової культури є 

надзвичайно важливим, як взаємоінтеграція українських та європейських 

культурних цінностей, підсилення значення українських культурних цінностей у 

загальноєвропейському контексті, що є одним з найвагоміших та найбільш 

значущих для діалогу культур в інтеграційних процесах Україна – Європа. 

Крім того, криза національної ідентичності на вітчизняних теренах 

зумовлює підвищення суспільного інтересу до історії, духовного життя, 

прагнення осмислити власне минуле, зрозуміти сенс актуального буття 

і віднайти орієнтири на майбутнє задля припинення збройного протистояння на 

Сході України. А гостинність, як особливий спосіб сприйняття, розуміння 

і відображення внутрішнього світу людини, її способу мислення,  толерантним 

ставленням до іншої людини, групи, народу, нації в цілому, сформована під 

впливом багатовікових культурно-історичних, природно-кліматичних, соціально-

політичних, економічних та геокультурних чинників, на нашу думку, спроможна 
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сприяти подоланню цього протистояння. Виходячи з цього, актуальним 

є звернення до традицій гостинності в контексті міжкультурного діалогу. 

Саме тому назріла потреба зосередити увагу на аналізі явищ, які 

відтворюють спектр відносин, пов’язаних з буттям української спільноти, що 

в свою чергу потребує рефлексії щодо її історії, матеріальних і духовних 

набутків.  

Гостинність уособлює не тільки матеріальні, а й духовні цінності нації, 

відіграє особливу роль у збереженні і відтворенні національного та є одним із 

чинників формування національної ідентичності, оскільки забезпечує 

збереження і трансляцію соціально-побутових зразків поведінки, демонструє 

наявність колективної пам’яті, представленої традиціями гостинності.  

Пошуки оптимальної взаємодії традицій та інновацій забезпечують 

перехід від одного соціально-політичного й духовно-культурного стану до 

іншого та адаптацію соціальних, політичних, культурних інститутів до нових 

соціальних умов. Здійснюючи зв’язок минулого з сучасним, традиції не тільки 

акумулюють в собі соціально-культурний досвід предків, а й відображають 

сьогодення. 

Нерозривність соціально-культурної наступності робить можливим як 

збереження всього багатства надбань культури, науки, духовності, суспільних 

ідей, так і їх повноцінне відтворення та подальший розвиток. В такому контексті 

важливого значення набуває розуміння традицій національної культури як 

основи системи цінностей української нації. 

Гостинність – це не лише традиція, а й реальність в якій навіть 

у латентному вигляді й на ментальному рівні відчувається її присутність 

у звичаях, способі діяльності й моделях поведінці людини. Саме тому, не 

залишаючись в суто домашньому колі, вона виконує різноманітні функції, допо-

магає піднятися над повсякденністю реального життя. Традиції формуються 

саме в рамках процесу спадкування ключових культурно-історичних цінностей, 

знань, образів, національних символів та світоглядних орієнтирів, а гостинність 
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в цьому процесі відіграє центральну роль, створюючи спеціалізоване 

середовище передачі означених  феноменів наступним поколінням. 

Гостинність, як реальність, видимо і невидимо присутня у звичаях, способі 

діяльності й поведінці людей. Звичаї, традиції, обряди гостинності виступають у 

ролі моральних приписів, народної мудрості і формують на основі суспільної 

системи ціннісних орієнтацій особистісну культуру і самодисципліну. 

Аналіз історичної, етнографічної, культурологічної, філософської літера-

тури, присвячений в тій чи іншій мірі феномену гостинності, засвідчує, що 

гостинність, як одна з фундаментальних характеристик людської цивілізації, на 

різних етапах розвитку набула специфічних рис, потребує використання як 

класичної, так і посткласичної методології [1].    

Вивчення гостинності як явища побутової культури розпочинається 

в межах інституалізації етнографії, її становлення як самостійної галузі 

наукового знання в кінці ХVІІІ – початку ХІХ ст., де головним стає 

дескриптивний метод. Осмислення гостинності в такому ракурсі дозволило 

накопичити значний фактичний матеріал, що стосувався особливостей культури 

і побуту в конкретному геопросторовому локалі та який, в свою чергу, 

потребував узагальнення, систематизації й відповідного тлумачення зібраних 

відомостей. Що в свою чергу вимагало використання інших методів наукового 

пізнання, і в першу чергу, історичного та логічного. 

Складність цих методів дослідження при з’ясуванні сутності гостинності, 

її розуміння як форми об`єктивної і суб’єктивної реальності пояснюється тим, 

що гостинні форми побутування, їх специфіка та кардинальні трансформації 

в переломні епохи повинні враховувати соціокультурні детермінанти останніх. 

Лише за такої умови історичний і логічний методи постають як єдність 

протилежностей в гегелівському розумінні, а функціонування й еволюція 

гостинності як об’єкта історичної реальності, досліджується синхронно 

і діахронно, тобто в просторово-часовому континуумі. В цьому плані логічний 

метод розкриває рух типів і форм гостинності переважно в просторі, «по го-

ризонталі», а історичний метод дозволяє дослідити їх рух в часових інтервалах, 
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«по вертикалі». Змістовний аспект, як прерогатива історичного методу, 

розкриває конкретний світ явищ гостинності, їх характерні особливості, 

а логічний – внутрішнє наповнення.  

Системний аналіз як один із загальнонаукових методів, дозволяє 

проаналізувати гостинність як динамічну систему, в межах якої постійно 

відбувається взаємодія старих, нових і змішаних форм, трансформацію звичаїв, 

традицій і обрядів, поступовий перехід інновацій у розряд традицій, з’ясування 

причин появи нових інтеграційних якостей.  

З системним аналізом пов’язані структурний і функціональний: перший 

спрямований на розкриття структури системи, другий – на виявлення їх функцій. 

А всебічне пізнання будь-якої системи, в тому числі і гостинності, передбачає 

розгляд її структури і функцій в органічній єдності. Крім того системність 

гостинності характеризується подієвістю, ситуативністю, мінливістю, у зв’язку 

з цим її дослідження вимагає поєднання системного і структурно-

функціонального аналізу, покликаного розкрити структуру та виявити 

функціональний діапазон гостинності. 

Гостинність, як самостійний і самодостатній феномен української куль-

тури, її структурний елемент, є тією ланкою, що пов’язує соціальні процеси 

й структури, матеріальну культуру і духовне життя, сприяє цілісному баченню 

вітчизняної історії [1].   

Виступаючи уособленням особистісних форм народного буття 

і відображення світу, гостинність є одним із структурних елементів ментальності 

народу як сукупності психічних, інтелектуальних, ідеологічних, релігійних, 

естетичних та інших особливостей мислення певної людської спільності, 

соціальної групи чи окремого індивіда, що виявляються в культурі, мові, 

поведінці і т. ін. Саме тому гостинність нації, народу виявляється в життєвих 

настроях, національному характері, темпераменті, у формах взаємин між 

людьми. 

Тому гостинність українського народу, як будь-яка інша, постає 

результатом соціокультурних процесів впродовж тривалого історичного періоду, 
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відображення моральних, естетичних цінностей, способу життя, типу поведінки. 

Саме тому українська гостинність, хоч і має, з одного боку, глибинні витоки 

спільні для всіх, принаймі, східних слов’ян, але з іншого – вирізнялась 

особливими, специфічними рисами [2].  

Історія вітчизняної гостинності, її знання та розуміння дозволяє зрозуміти 

роль гостинності як важливого чинника міжкультурної комунікації, попри всю 

складність перебігу культурно-історичного процесу на вітчизняних теренах 

в умовах сьогодення [3]. 

В сучасному світі актуалізуються проблеми міжкультурної взаємодії, як 

складного, суперечливого та амбівалентного процесу в аспекті розуміння 

«іншого». Гостинність сприяє міжкультурному спілкуванню – як зустрічі 

з «іншим», не чужим, як ворогом, а представником іншої культури, цивілізації, 

людиною, яка зростала в іншому культурному і цивілізаційному середовищі.  

Тому основою такого спілкування і досягнення позитивного результату 

завжди є гостинність, що в свою чергу зумовила необхідність пошуку найбільш 

безконфліктних шляхів такої взаємодії, знаходження спільної мови з «чужим», 

основу і стабільність взаєморозуміння багатомірного соціокультурного 

простору.  

Таким чином, гостинність, як динамічна система в межах якої постійно 

відбувається взаємодія старих, нових і змішаних форм, обумовлює транс-

формацію звичаїв, традицій і обрядів, забезпечує поступовий перехід інновацій 

у розряд традицій. Гостинність українського народу, як фундамент духовного 

життя для наступних поколінь, сприяє збереженню його етнічної ідентичності, 

спрямовує на виховання високої духовності. Тому в процесі спільної діяльності 

людей гостинність є обов’язковою умовою засвоєння індивідом культурних 

надбань людства і виступає посередником між поколіннями. 

Поступальний суспільний розвиток, пов’язаний з інноваційними змінами, 

з пошуками оптимальної взаємодії традицій та інновацій, власне, і забезпечує 

перехід від одного соціально-політичного й духовно-культурного стану до 

іншого та адаптацію соціальних, політичних, культурних інститутів до нових 
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соціальних умов, а культура гостинності українців значною мірою здійснює 

духовний та інтелектуальний зв’язок чисельних поколінь та сприяє 

міжкультурному діалогу. 
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МОТИВАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Створення умов швидкого економічного розвитку підприємств 

є важливим завданням для України, що забезпечить зростання добробуту 

людей та є необхідною умовою успішної діяльності українських підприємств. 

Одним із важливих інструментів їх розвитку є ефективне управління 

персоналом, оскільки персонал являється ключовим чинником здійснення 

діяльності однієї із основних підсистем управління персоналом і його 

мотивацією. 

Мотивація здійснює установку для людини, спонукаючи до активування 

діяльності та підвищення продуктивності праці на підприємствах готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу. 
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В сучасному світі проблеми мотивування працівників сфери обслугову-

вання постають гостро і є чи не найбільш актуальними через свій вплив на 

якість надаваних послуг споживачам. Від правильно та чітко сформованої 

мотивації для працівників залежать кінцеві результати функціонування 

підприємства. Недостатня вмотивованість персоналу, в свою чергу, не 

дозволяє персоналу втілювати свої потенційні можливості та оптимізувати 

продуктивність праці в цілому. Науковцями було доведено той факт, що 

причинами, які характеризують залученість людини до праці є бажання, 

кваліфікація, можливості, проте найбільш вагомим пунктом є все ж мотивація 

працівника. У мотивації задані мотиви і потреби. Потреби характеризуються 

спонуканням до дії особи зсередини, а мотивація, в свою чергу, спонукає до 

дій колектив в цілому, та кожного працівника окремо для досягнення цілей 

організації. Процес мотивації припиняється лише тоді, коли працівник 

підприємства готовий здійснювати певний вид роботи з найбільшою 

ефективністю для підприємства готельно-ресторанного бізнесу. Але це 

твердження є більш теоретично викладеним, в бізнес діяльності цей процес 

постійно змінюється. 

Мотивація включає в своє загальне значення наступні фактори: 

1. Мотивація трудової діяльності, тобто спонукання персоналу до 

ефективної трудової діяльності, яка забезпечує необхідне винагородженні 

задовольняє наявні потреби; 

2. Мотивація стабільної та продуктивної зайнятості; 

3. Мотивація розвитку конкурентоспроможності працівника; 

4. Мотивація володіння засобами виробництва. 

Варто зазначити, що неякісне формування та втілення мотивації 

призводить до значного зниження продуктивності праці на підприємстві, тому 

поряд із вищезазначеними факторами мотивації персоналу готельно-

ресторанного господарства необхідно розробити програму оплати праці та 

преміювання на основі диференційного підходу до різних категорій персоналу. 

Також, розробити та реалізувати пакет положень зі стимулювання підвищення 
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ініціативності персоналу у виконанні певних задач. Наприклад, реалізація 

додаткових послуг, побажань гостей, пропозиції щодо вдосконалення 

існуючих та залучення нових споживачів. Не менш важливо забезпечити 

вивільнення надлишкових працівників шляхом корегування графіку виходу на 

роботу залежно від часу завантаженості підприємства та підвищити контроль 

за трудовою дисципліною колективу. Для кращого результату визначити 

головних фахівців та сформувати механізм їх утримання на підприємства. Це 

можливо забезпечити шляхом укладання індивідуальних трудових договорів 

та контрактів, що суттєво виділятимуть їх за оплатою праці та соціальним 

пакетом. 

Отже, мотивація персоналу має безпосередньо бути залежною від 

стратегії та цілей підприємства та кожного працівника як окремої одиниці. 

Великі та розвинені підприємства приділяють неабияку увагу мотивації свої 

працівників, особливо нематеріальному. Працівники сфери готельно-

ресторанного бізнесу мають бути задоволені своєю роботою, розуміти власні 

можливості та перспективи, бути впевненим у тому, що отримає достатній 

досвід, а також усвідомлювати що його старання та прагнення є поміченими 

керівництвом. Таким чином, чим більше мотивованим є працівник тим 

продуктивність праці буде вищою. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
 

Процеси глобалізації та загострення міжнародної конкуренції призвели 

до створення нової економіки – економіки знань, інновацій, глобальних  

ІТ-систем, передових технологій та венчурного  бізнесу. Головною рушійною 

силою соціально-економічного розвитку сучасного суспільства, основою 

нової економіки є людський капітал. Теорія людського капіталу виникла 

в межах неокласичної теорії в кінці 50-х років минулого століття, під час 

співіснування теорій різних шкіл і активного злиття і взаємного впливу різних 

соціальних наук. Головний постулат полягає в розгляді людини не тільки як 

носія робочої сили, але також і в якості носія капіталу, здатного змінювати 

свої характеристики шляхом зростання і поліпшення за рахунок інвестицій.  

У документах Організації економічного співробітництва і розвитку 

(ОЕСР) наводиться визначення людського капіталу як «знань, навичок, 

компетенцій та інших властивостей, втілених в людях, які сприяють 

створенню особистого, соціального і економічного благополуччя», що 

поміщає в центр уваги при дослідженні людського капіталу запас знань, 

навичок, умінь індивідуума [1]. 

В спеціальній економічній літературі [2] людський капітал визначений 

як «сформовані в результаті інвестицій і накопичені людиною певний запас 

здоров’я, знання, навички, здібності, мотивації, які ведуть до зростання 

кваліфікації працівника, доцільно використовуються в тій чи іншій сфері 
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суспільного відтворення, сприяють зростанню продуктивності і якості його 

праці і тим самим ведуть до зростання заробітків людини». 

Людський капітал слід розглядати як ключовий ресурс і інтенсивний 

продуктивний фактор розвитку будь-якої економіки і суспільства, який 

нерозривно пов’язаний з інтелектом людини, його мотивацією до 

професійного і творчого розвитку, з його ментальністю. Він формується за 

рахунок інвестицій в різні сфери життєдіяльності: освіту, здоров’я, виховання, 

самоосвіту, в культуру та мистецтво, науку, розвиток підприємництва, 

інформаційне забезпечення, безпеку.  

Інвестиціями в людський капітал називається будь-яка міра, розпочата 

для підвищення продуктивності праці. Накопичення людського капіталу 

складається з певних витрат, інвестицій людини (сім’ї, фірми, держави) 

спрямованих на: підтримку здоров’я; отримання загальної або спеціальної 

освіти; пошук роботи; професійну підготовку і перепідготовку на 

виробництві; міграцію за незалежних і залежних від людини причин;пошук 

інформації про ціни та заробіток і т. п.; народження і виховання дітей.  

З економічної точки зору можна виділити три види інвестицій 

в людський капітал: витрати на освіту, включаючи загальну і спеціальну, 

формальну (отримання середньої, спеціальної та вищої освіти, а також 

отримання іншої освіти) та неформальну (читання розвиваючої літератури, 

вдосконалення в різних видах мистецтва, професійне заняття спортом та 

інше), підготовку за місцем роботи; витрати на охорону здоров’я, що 

складаються з витрат на профілактику захворювань, медичне обслуговування, 

дієтичне харчування, поліпшення житлових умов; витрати на мобільність, 

завдяки яким працівники мігрують з місць з відносно низькою 

продуктивністю. 

Збільшення людського капіталу за рахунок інвестицій в розвиток 

і вдосконалення професійних знань, навичок і умінь вважається найбільш 

ефективним в порівнянні з іншими напрямками. 

20



 
Поряд з освітою найбільш важливими є капіталовкладення в здоров’я. 

Економічна цінність та значення здоров’я для накопичення людського 

капіталу безумовні. Низький рівень тривалості життя в країні автоматично 

включає в число пріоритетних витрат інвестиції на підтримку здоров’я, що 

сприяє продовженню життя людини, а отже, і часу функціонування людського 

капіталу.  

У статті «Інвестування в здоров’я: сучасні пріоритети для України» 

Д. Г. Шушпанов зазначив, наступне: інвестування українців в своє здоров’я 

знаходиться на низькому рівні і в основному передбачає інвестування на 

подолання хвороб, а не на їх профілактику.  Аналогічна картина 

спостерігається при державному інвестуванні. Він разом з іншими авторами 

виділив серед всіх напрямків інвестування в здоров’я населення такі: 

інвестування в наукові розробки в сфері охорони здоров’я; розвиток 

оздоровчої галузі (центри здоров’я, спортивно-оздоровчі комплекси, 

туристичні рекреаційні зони і т. д.), індустрія товарів для здоров’я; створення 

системи натурального здорового харчування, розвиток вітчизняного 

виробництва продуктів натурального харчування; реорганізація системи 

охорони здоров’я, виділення в окремі структури служби здоров’я, 

профілактики захворювань та служби медичної допомоги. Посилення 

профілактичної спрямованості первинної медико-санітарної допомоги; 

пропаганда і навчання населення основам і високим технологіям якості життя 

і здоров’я [3]. 

Ще в 80-х роках минулого століття Всесвітня організація охорони 

здоров’я провела дослідження факторів, які найбільше впливають на здоров’я. 

За підсумками стало відомо, що генетичні чинники визначають стан здоров’я 

на 15-20%, стан навколишнього середовища – на 20-25%, медичне забез-

печення – на 10-15%. Найбільшу роль відіграють умови і спосіб життя людей – 

експерти віддали їм 50–55%, головним чином це харчування. 

Найголовнішою проблемою в умовах глобалізації на сьогодні стає 

проблема правильного харчування. Харчування в сучасному світі це не тільки 
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найважливіший елемент, але і один з найважливіших компонентів системи 

життєзабезпечення будь-якого етносу, джерело вивчення історії народу 

і механізмів трансляції культурної спадщини без якого неможливе існування 

живого організму. 

Слід відзначити, що культура харчування сучасного суспільства є 

однією з найбільш актуальних тем для багатьох дослідників. Від культури 

харчування залежать настрій, здоров’я, працездатність, довголіття і навіть 

характер людини, але також залежить стабільність суспільства, його духове і 

моральне здоров’я. Харчування структурує суспільство, підтримує систему 

його цінностей, соціальну етнічну ідентичність. З цієї точки зору цікавим є 

досвід Японії. Традиційна японська кухня – це не просто збірка кулінарних 

рецептів, це ціла філософська система, спрямована на те, щоб навчити людину 

самостійно досягати здоров’я, молодості і довголіття. Офіційна статистика 

стверджує, що японці живуть довше за всіх у світ: середня тривалість життя 

у чоловіків – 77,16 років, й у жінок – 84,01 роки. Мешканки країни легше всіх 

інших жінок світу переносять вікові гормональні зміни. Так, вперше 

традиційна японська кухня «вашьоку» (дослівно «гармонія в їжі») потрапила 

в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО (стала 22-м пунктом 

в цьому списку від Японії) завдяки своїй культурі харчування.  Що стосується 

культури харчування як важливої частини громадської спадщини, то японська 

кухня зайняла п’яту позицію, раніше туди увійшли «Гастрономічне мистецтво 

Франції», «Середземноморська кухня: Іспанія, Італія, Греція, Марокко», 

«Традиційна кухня Мексики» і «Турецька страву кешкек (з пшениці 

з м’ясом)». Причиною внесення в список японської культури харчування 

стало «відображення її японської духовності, яка включає в себе повагу до 

природи», а також те, що «вашьоку» має давню традицію, що передається від 

покоління до покоління. 

Найголовніша відмінність японської кухні полягає в тому, що японська 

їжа після процесу приготування зберігає в собі всі корисні речовини. Мабуть, 

це один з найбільш важливих якостей японської кухні. Стандартний денний 
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раціон жителя Японії виглядає приблизно таким чином: – 300-400 г рису; 

– 150-240 г фруктів; – приблизно 270 г овочів; – 120 г риби; – 60 г бобів; 

– 100 г молока; – не більше за одне яйце; – 2 ч.л. цукру; – чоловіки зрідка 

випивають по 300-400 г пива. У сумі виходить близько 1600-1800 ккал. Велику 

частину енергії (близько 60%) японці одержують з вуглеводів. Також з їжі в їх 

організми поступають небагато жиру, здебільшого ненасичені рослинні, 

багато вітамінів групи B і C, а також фосфор і залізо [4]. Свідченням здорового 

харчування є той факт, що японці в порівнянні з жителями США і Європи 

менше хворіють на серцево-судинні захворювання, крім того, середня 

тривалість життя японців вище, ніж у представників інших країн. 

Так, культура здорового харчування сучасного суспільства є однією 

з найбільш актуальних тем. Від культури харчування залежать настрій, 

здоров’я, працездатність, довголіття і навіть характер людини, але також 

залежить стабільність суспільства, його духове і моральне здоров’я. 

Великі соціальні та економічні досягнення будь-якої країни 

є результатом вкладень капіталу в освіту, навчання, охорону здоров’я 

і здорове харчування, а також інші види діяльності, що забезпечують 

створення людського капіталу. З метою забезпечення створення людського 

капіталу дослідження культурних смислів може надати в подальшому 

допомогу в збереженні культури здорового харчування і зміцненні 

ідентичності.  
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ПЛАСТ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ  

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 
 

Дослідження категорії «культурна спадщина» показали, що її змістом 

є: «сукупність усіх культурних здобутків (матеріальних і духовних) певного 

суспільства, його історичний досвід, що зберігається в арсеналі суспільної 

пам’яті. Культурна спадщина є особливою цінністю, оскільки містить 

досягнення різної давності, які переходять до нових поколінь у нові 

епохи  [1, с. 208].  

Виявлено, що до Національного переліку елементів нематеріальної 

культурної спадщини України відносяться: 

– традиція Косівської мальованої кераміки; 

– Кролевецьке переборне ткацтво; 

– Опішнянська кераміка; 

– Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне 

малярство 19-21 століття; 

– Козацькі пісні Дніпропетровщини; 

– Пісенна традиція села Луки Києво-святошинського району Київської 

області; 

– технологія виконання вишивки «білим по білому» селища 

Решетилівка Решетилівського району Полтавської області; 

– традиції рослинного килимарства селища Решетилівка Решетилів-

ського району Полтавської області; 

– орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього; 

– традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки;  
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– бортництво; 

– традиція гуцульської писанки; 

– традиція приготування етаяклак (караїмський пиріжок з м’ясом); 

– досвід караїмів Мелітополя; 

– традиції обряду «Водіння Куста» у селі Сварицевиці Дубровицького 

району Рівненської області [2]. 

Елемент нематеріальної культурної спадщини – форма вираження 

нематеріальної культурної спадщини, що передається від покоління до 

покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами і проявляється, 

зокрема, в усних традиціях, виконавському мистецтві, звичаях, обрядах, 

святкуваннях, знаннях і практиках, що стосуються природи та Всесвіту, 

навичках, пов’язаних з традиційними ремеслами (народними художніми 

промислами), виховними й освітніми традиціями тощо [2]. 

Відповідно до зазначеного вище автори пропонують вважати «пласт», 

як один з елементів нематеріальної культурної спадщини України. 

Дослідження показали, що «пласт», це – українська скаутська 

організація. Будучи неполітичною і позаконфесійною організацією, Пласт 

виховує молодь на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян 

місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства. 

Пласт був створений у 1911 році, невдовзі після заснування скаутського руху 

Робертом Бейден-Пауелом в 1907 р., а вже 12 квітня 1912 року у Львові 

пластуни склали першу Пластову присягу. Серед засновників організації  

були д-р Олександр Тисовський, Петро Франко (син Івана Франка) та Іван 

Чмола. В основі назви «Пласт» лежить відповідник англійського Scout 

(розвідник), взятий за прикладом пластунів – козаків-розвідників. 
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Герб Пласту 

Гербом Пласту є трилиста квітка лілії – символ скаутського руху (відомий 

як Fleur-de-lis) – та тризуб, сплетені в одну гармонійну цілісність. Для 

досягнення виховних цілей Пласт застосовує власну унікальну методу 

виховання, основні принципи якої полягають у добровільності членства в 

організації, вихованні і навчанні через гру та працю, поступовій програмі занять 

і випробувань, гуртковій системі самоорганізації, заохоченні ініціативи і 

самоврядування, пізнанні природи і житті серед природи, підтримці спеціальних 

зацікавлень і здібностей дітей та молоді. На відміну від більшості скаутських 

організацій світу, де членство завершується із досягненням 25-ліття, членство в 

Пласті є пожиттєвим. Умовний віковий поділ передбачає 4 вікові категорії: 

новаки (6-12 років), юнаки (12-18 років), старші пластуни (18-35 років) та 

пластуні-сеніори (від 35 років). Виховна та адміністративна праця в Пласті 

здійснюється старшими пластунами та пластунами-сеніорами виключно на 

волонтерських засадах. Пласт в Україні об’єднує майже вісім тисяч членів 

різного віку і таким чином є найбільшою молодіжною організацією України. 

Сьогодні 118 осередків Пласту діють у всіх областях України. Пласт активно 

співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, 

реалізуючи різноманітні соціальні та виховні програми. 

Протягом року Пласт в Україні проводить понад 100 виховних таборів 

різної спеціалізації: спортивні, морські, з повітроплавання, мистецькі, лижні, 

альпіністичні, археологічні, кінні, екологічні тощо. У таборах пластуни 

практично закріплюють знання і уміння, здобуті впродовж року на щотижневих 

заняттях. Серед найбільших заходів, котрі щороку проводяться Пластом на 
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всеукраїнському рівні – інтелектуально-мистецький змаг Орликіада, фестиваль 

творчості День пластуна, спортивний змаг Спартакіада, передача 

Вифлеємського вогню місцевим громадам, змагання з пішого мандрівництва 

«Стежками героїв» та «Осінній рейд». На місцевому рівні осередками Пласту 

постійно реалізується безліч акцій соціально-культурного та виховного 

спрямування. Окрім України, Пласт офіційно існує у восьми країнах світу: 

Австралії, Аргентині, Великобританії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словаччині та 

США. Пластові організації із усіх дев’яти країн об’єднані в Конференцію 

українських пластових організацій, на чолі світового пластового руху стоїть 

Начальний пластун [3].  

Дослідження показали, що відповідно до Статуту Пласту, метою та 

завданнями Пласту є наступне:  

– Мета Пласту  – виховання української молоді на засадах християнської 

моралі на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, 

національної та світової спільнот, провідників суспільства на ідейних засадах 

Пласту. 

– Завдання Пласту зберігати чистоту й особливості пластової само-

виховної методи, підтримувати ідейну єдність та одність Пласту; 

– підтримувати інтеграцію Пласту в міжнародний скаутський рух; 

– сприяти поширенню пластової ідеї і розвитку організації; 

– задовольняти та захищати законні соціальні, творчі, духовні та інші 

інтереси своїх членів [3].  

Відповідно до Закону України «Про державне визнання і підтримку 

Пласту – Національної скаутської організації України» від 30.05.2019 року 

№ 10184, встановлено, що «пласт – єдина в Україні національна скаутська 

організація, яка діє на всій території країни, створює відокремлені підрозділи 

і пластові виховні частини, через які здійснює свою діяльність згідно статуту 

Пласту і прийнятого закону. Згідно даного Закону України Пласту виділяються 

кошти з державного бюджету та місцевих бюджетів. Доступ дітей та молоді до 

участі у Пласті здійснюється через створення пластових виховних частин 
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у кожній територіальній громаді, а також через забезпечення членів Пласту 

уніформою [4]. У підсумку слід зазначити, що Пласт є формою нематеріальної 

культурної спадщини України та самодостатнє утворення, яке допомагає 

осягнути національну культуру, втілену в життя конкретної соціальної 

спільноти. 
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ЕТНОКУЛЬТУРНА ПОЗИЦІЯ ВІРМЕНСЬКОЇ МЕНШИНИ  

ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
Протягом тисячолітньої історії вірменської діаспори України створено чи-

мало зразків високого мистецтва, які, окрім своєї цінності є й значним обов’язком 

для свідомих представників вірменської нації. Розуміючи це й зважаючи на свою 

древню історію, вірмени особливо ревно слідкують за своєю культурною 

спадщиною, зокрема, й на території України. Сучасна вірменська діаспора 

пріоритетним у своїй діяльності вбачають напрям пам’яткоохоронної справи. 

Одним із найбільш дієвих засобів дослідження, обліку й збереження пам’яток 

культури є наукова діяльність. В цьому контексті виставки, форуми, конференції, 
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а також наукові розвідки, присвячені вірменській культурній спадщині виступають 

не лише інструментом збереження пам’яті народу, а й методом виховання свідомої 

вірменської нації в діаспорі. За спостереженнями Отця Тадеоса, священника 

Вірменського собору у Львові, вірменська молодь все частіше цурається свого 

походження, адже мало хто по-справжньому обізнаний у понятті 

«вірменство» [4, с.39]. Спостерігаємо процеси асиміляції сучасної вірменської 

молоді в українське суспільство. В цьому контексті варто згадати і один з рівнів 

етнокультурного процесу – природну асиміляцію й міжнаціональні шлюби, що 

утворюють окремий інститут. З цієї й багатьох інших причин, просвітницька 

діяльність є важливою не лише з точки зору інтеграційних процесів вірмен 

в українське суспільство, а й в аспекті самоідентифікації членів вірменської 

діаспори, особливо, молодого покоління, яке народилось поза батьківщиною. Адже 

ідентифікація себе, як представника давньої нації, історія якої має стільки 

здобутків, є виявом гуманістичного патріотизму. В позитивному прояві явище 

асиміляції може сформувати в людині самовідчуття водночас і українця 

і вірменина, що спонукає до вивчення, поцінування і плекання традицій обох 

етносів.  

Головним органом вірменської діаспори України, який займається охороною 

пам’яток, є Комітет з питань історико-культурної спадщини СВУ, заснований 

у 2012 р. Робочий цикл проектів цього комітету має складну структуру. На 

початковому етапі, коли проект пропонується до розгляду, його піддають деталь-

ному аналізу в таких аспектах як: науковість, доцільність, достовірність, бюджетна 

складова, після чого рішення про подальші дії приймається колегіально. Це, 

зокрема, стосується охорони пам’яток архітектури та писемності. Так, в контексті 

роботи із храмовими вірменськими спорудами, алгоритм дій комітету такий:  

по-перше проводиться моніторинг стану усіх храмів (в цій галузі ґрунтовним 

є дисертаційне дослідження М. Арсенян, яка закріпила та ввела у науковий обіг 

інформацію про 34 існуючих, 45 зі статусом пам’ятки архітектури та 15 руїн 

храмових споруд вірмен України) [2]. Важливо зазначити, що 19 жовтня 2019 року 

відбулась урочиста презентація монографії [1] науковці, в якій опубліковано 
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результати її 18-літнього дослідження вірменської храмової архітектури. По-друге, 

храмова споруда піддається фотофіксації, проводиться збір документів, 

інвентаризація, паспортизація та інші «паперові» формальності. Третім етапом 

роботи з храмовою спорудою є оформлення проектної документації. Нарешті, 

завершальний етап полягає у найскладніших процесах, в яких беруть участь не 

лише члени комітету а й місцеві вірменські громади: зусилля з безпосереднього 

повернення культових споруд до статусу вірменської пам’ятки. Успішно 

реалізованими заходами з повернення вірменських храмових споруд є пам’ятки 

в таких населених пунктах як: АР Крим (Євпаторія, с. Тополівка), Білгород-

Дністровський, Кам’янець-Подільський, Бережани.  

І якщо в давнину, окрім зведення храмів, книгодрукування та інших 

культурних здобутків, вірмени славились як чудові торговці та ремісники, тобто 

займали активну позицію в соціальному та економічному житті міст, то у наш час, 

вірменська культура є не лише унікальним явищем соціокультурного простору, 

а й важливим елементом етнічного туризму в Україні. Тобто, пам’ятки вірменської 

культури не лише прикрашають міста та селища, вони також входять до вітчизняної 

ресурсної бази туристичної індустрії, яка покращує економічний стан країни 

в цілому, та її осередків. Вченими у галузі туризмознавства було проаналізовано 

ресурси етнічного туризму, що пов’язані з вірменською культурою в Україні. До 

таких ресурсів науковці включили давні старовинні пам’ятки вірменської 

сакральної культури, такі як: Вірменський собор Успіння Пресвятої Богородиці 

з дзвіницею (1363-1527 рр.), Вірменська церква святого Миколая (1577 р.) 

у м. Кам’янець-Подільський, Вірменська церква Непорочного Зачаття Діви Марії 

(м. Івано-Франківськ), Вірменська церква Непорочного Зачаття Пресвятої 

Богородиці у смт. Кути, Косівського району Івано-Франківської області (XVIII ст.), 

Вірменська церква Святих апостолів Петра і Павла у м. Чернівці, сакральний 

комплекс вірменського монастиря Сурб-Хач (1338 р., з добудовами XV-XVII ст.), 

тощо. Також, до вірменських пам’яток відносять ресурси світського характеру, що 

пов’язані з визначними діячами культури: могила І. Айвазовського, В. Суренянца, 

музей пам’яті головного маршала бронетанкових військ Героя Радянського Союзу 
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А. Бабаджаняна [3, 101-103], і так далі. Безумовно, давні пам’ятки вірменської 

культури прикрашають і збагачують нашу країну.  

Другим важливим напрямом пам’яткоохоронної діяльності є робота 

з вірменськими рукописами. В цьому контексті реалізованими проектами 

є виявлення і опрацювання вірменських Євангелій в бібліотеці ім. Вернадського; 

вірмено-кипчацьких рукописів в ЦІАУ (м. Київ), вірменських друкованих 

і рукописних книг, Євангелій, лекціонаріїв в різних бібліотеках України. З цієї 

нагоди навіть проведено виставку «Вірменська книга в Україні: 400-літня історія». 

Захід було організовано Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського 

спільно з СВУ 1 березня 2017 р. Експозицію документів з фондів бібліотеки 

присвячено 400-літтю вірменського книгодрукування в Україні (у грудні 1616 року 

у Львові був виданий «Давит єв Сагмос» («Псалтир Давида»), – і місто стало 

четвертим у світі центром вірменського книгодрукування, після Венеції, 

Константинополя і Риму. Варто зазначити, що вірмени часто взаємодіють з різними 

бібліотеками для організації лекцій, виставок, творчих вечорів, і так далі. 

Наприклад, громада АОКС–Україна провела виставку, присвячену творчості 

С. Параджанова «Імпресія дотику», заручившись підтримкою київської бібліотеки 

«Дружби народів» 18 січня 2019 р.  

Третім напрямом у пам’яткоохоронній діяльності вірменських громад 

є збереження давніх та зведення й освячення сучасних хачкарів. За словами заві-

дуючого Комітету з питань історико-культурної спадщини, Д. Давтяна, виявлення 

та збереження давніх хачкарів є довготривалим та досить проблемним процесом. 

Це пояснюється тим, що по-перше, об’єктів багато і вони, здебільшого, знаходяться 

в краєзнавчих та історичних музеях й на території храмів (як вмуровані так 

і надгробні), по-друге, не мають паспортів та інших супровідних документів.  

По-третє, в них відсутня дешифровка та переклад. Попри ці складнощі, комітетом 

даний пласт роботи розподілений за регіональним принципом (Південь, Центр, 

Захід та Схід) та знаходиться у процесі реалізації (зокрема, розпочато епіграфічну 

роботу в Південному регіоні України) [5].  
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Отже, розуміння своєї багатовікової історії несе за собою певні обов’язки, які 

вірмени чітко розуміють. Їх старанне прагнення до збереження і примноження своєї 

культури виступає рушійною силою розвитку вітчизняної й світової культури. 
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НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА У КОНТЕКСТІ  

«ТЕОРІЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ» 
 

Дослідження даної теми показали, що нематеріальна культурна спадщина, 

як сукупність духовних культурних досягнень націй впродовж тривалого 

історичного періоду часу, зберігається у пам’яті суспільства. До нематеріальної 

культурної спадщини відносяться: різноманітні традиції та обряди народів, що 

проявляються у народних піснях, технологіях вишивок і килимарства, ткацтві, 

а також при виготовленні писанок і керамічних виробів, при малярстві тощо. 

Знання, які передаються з покоління у покоління та відображають елементи 

нематеріальної культури в Україні, становлять велику цінність.  
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Цінність здобутків нематеріальної  культури в Україні досліджують із 

різних аспектів, в т.ч. у контексті «якості життя». Виявлено, що «якість життя – 

рівень задоволення матеріальних і культурних потреб людей (якість харчування, 

одягу, житла, охорони здоров’я, освіти, сфери обслуговування, навколишнього 

середовища, відпочинку, ступінь задоволення потреб у змістовному спілкуванні, 

знаннях, творчій праці, а також рівень стресових станів, структура розселення 

тощо» [1, с.444-445]. «Теорія якості життя» виникла у другій половині 

20 століття. Дослідження якості життя були спрямовані на удосконалення 

суспільних відносин з метою усунення проявів, що негативно впливають на 

здоров’я, розумовий і моральний розвиток людей [1, с.445]. В сучасних умовах 

розвитку суспільства можна стверджувати, що існує соціальна  поляризація 

в суспільстві, люди мають різні шкідливі звички, забрудненим є навколишнє 

середовище, а також інші негативні чинники впливають на «якість життя». 

Виявлено, що до науковців, які досліджували «якість життя» варто віднести 

наступних: Дж. Роулз, Р. Парк, Е. Берджесс, Л. Вірт, Г. Беккер, Б. Комбімейл, 

А. Паренті, А.К. Сен, М. Нуссбаум, Й. Сакс, Д. Макгренехен та інші [1, с.445]. 

Індикаторами щодо «якості життя людини», за даними ООН, виступає така 

система показників:  

– середовище: природне, соціальне, економічне, суспільно-політичне; 

– субсередовище: екологія, здоров’я, освіта, безпека, культура, 

мистецтво, відпочинок, житло, транспорт, економіка, зайнятість, громадянська 

активність, суспільне середовище [2]. 

Відповідно проведеного дослідження (2013 рік) та аналітичної  доповіді 

«Вимірювання якості життя в Україні» Інституту демографічних та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Програми розвитку (ООН), 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України виявлено наступне: 

– «якість життя» – комплексне поняття, яке враховує різноманітні 

аспекти людського життя; 

– зусилля для забезпечення відповідного рівня якості життя населення 

(чи конкретної особи)здійснюються за двома напрямами: 1 – це діяльність 
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держави для забезпечення гідного рівня якості життя населення; 2 – зусилля 

самих громадян [3]. 

Дослідження показали, що розробка національної матриці  індикаторів 

(системи показників) «якості життя», виокремлює три блоки показників: 1 – 

показники першого блоку кількісно описують зовнішнє середовище, 

характеризують досягнутий стан, у якому відбувається життя людей (людини) та 

здійснюється оцінка її життя; 2 – показники другого блоку повинні забезпечити 

характеристику поточного стану якості життя, який формується як  результат 

спільного впливу держави та населення; 3 – показники третього блоку 

відображають суб’єктивну оцінку стану якості життя самим населенням [3]. 

Слід зазначити, що найбільш вагому роль у формуванні високого рівня 

«якості життя» має економічне середовище. Звичайно, природне, суспільно – 

політичне та соціальне середовище також мають важливе значення для 

забезпечення високого рівня «якості життя» населення та конкретної людини 

зокрема. 

Розглянемо нижче, як саме культура, мистецтво та відпочинок, будучи 

субсередовищем від соціального середовища, характеризує «якість життя» 

населення, в т.ч. конкретної людини. Такими індикаторами, які впливають на 

стан сфери культури, мистецтва і туризму, виступають наступні: 

1. бюджетні видатки на культуру, мистецтво, фізичну культуру, туризм, 

у % до ВВП;  

2. співвідношення загальних (сумарних) видатків  бюджетів усіх рівнів на 

культуру, мистецтво, фізичну культуру із визначеними за соціальними 

стандартами, у %; 

3. кількість закладів культури, мистецтва за видами (театри, музеї, 

бібліотеки, стадіони, палаци спорту, гуртки тощо); на 100 тис. населення;   

4. частка закладів культури, що потребують капітального ремонту, у % [3]. 

Варто зазначити, що існує певний взаємозв’язок між нематеріальною 

культурною спадщиною у контексті «теорії якості життя», а також  відповідно 

до результатів проведеного дослідження (2013 рік) та аналітичної доповіді 
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«Вимірювання якості життя в Україні» Інституту демографічних та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Програми розвитку (ООН), 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та запропонувати такі 

висновки:  

– оцінка якості життя населення є важливим інструментом соціально-

економічної політики держави; 

– для оцінки якості життя можна використовувати два підходи: 1 – для 

міжнародних порівнянь з різними країнами світу; 2 – на рівні України для 

прийняття урядом рішень щодо планування її соціально-економічного розвитку; 

– діяльність держави щодо забезпечення високого рівня життя населення 

та конкретної особи, повинна бути доповнена зусиллями самих людей. 

Поточна ситуація, яка склалася в Україні, у контексті індивідуальної 

активності населення у сфері культури, мистецтва і туризму, засвідчує наявність 

не достатньо ще використаних деякими людьми можливостей, які сприятимуть 

вищому рівню їхньої «якості життя». Це підтверджено у аналітичній доповіді 

«Вимірювання якості життя в Україні» Інституту демографічних та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Програми розвитку (ООН), 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [3].  

Саме тому, для підвищення рівня «якості життя» людей, є потреба 

доповнити діяльність держави у даному питанні, зусиллями самих людей. Ці 

зусилля людей варто направити у таких напрямках: туризм, екскурсійна 

діяльність, відвідуваність закладів культури і мистецтва (театрів, музеїв, 

бібліотек), вивчення культурної спадщини, в т.ч. нематеріальної тощо.  
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ТУРИСТИЧНИЙ, ГОТЕЛЬНИЙ І РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС:  

ІННОВАЦІЇ І ТРЕНДИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НКС 
 

У наш час розвиток туристичного, готельного і ресторанного бізнесу відбу-

вається дуже стрімко і є невід’ємною частиною сучасної економіки в Україні та 

у всьому світі. За останні 20 років туристичний, готельний та ресторанний бізнес 

досягнув особливого розвитку.  

Не зважаючи на складну економічну ситуацію у багатьох країнах світу і тому 

числі в Україні, більшість людей, завжди знаходять час, для відпочинку та 

подорожей.  

У сфері туристичного, готельного і ресторанного бізнесу існує постійна 

конкуренція, яка вимагає власників бізнесу «боротися» за увагу своїх клієнтів, 

розвивати своє господарство, удосконалюватись та постійно пропонувати клієнтам 

більше інновацій та послуг.  

Інновації є невід’ємною основою у туристичному, готельному та ресто-

ранному бізнесі. У сучасному світі, із швидким розвитком технологій та науки, 

нестримно розвивається й користувач тих чи інших послуг. Клієнти висувають все 

більше вимого до послуг, за які вони сплачують, намагаючись за віданні кошти 

отримати максимальний комфорт та безпеку.  

На сьогоднішній день, важко здивувати пересічного клієнта звичайною 

кімнатою у готелі з наявністю wi-fi, окремою власною ванною кімнатою чи великою 

терасою у номері. Сучасний турист вибирає інновації, прогрес, розвиток, дизайн, 

комфорт, безпеку, можливість працювати та навчатися і т.д.  

Якщо розглядати кожну сферу бізнесу окремо, то можна сказати наступне, 

туристичний бізнес є невід’ємною частиною сучасного світу. За останні 10 років 

туристичний бізнес зі швидким темпом розвивається в Україні та у всьому світі 

загалом. Люди намагаються частіше подорожувати, як локально по Україні так і по 
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можливості у всьому світі. Нажаль економічна ситуація багатьох людей не дозволяє 

витрачати великі кошти на подорожі, саме тому в сучасному світі, дуже великої 

популярності набули подорожі із недорогими квитками на літак «lowcost» [1] чи не 

дорогими готелями для проживання. Також, у сучасному світі, великою 

популярністю користується відпочинок «all inclusive» (все включено) [2].  

Такі подорожі допомагають людям, за певну суму, отримати якісний 

відпочинок у 3, 4 чи 5-ти зіркових готелях. Витративши невелику суму грошей, 

туристи зазвичай отримують проживання у готелі, трьох разове харчування, 

екскурсії по місту, відпочинок на прилеглій території, користування басейнами, 

спортзалами, спа-зонами тощо  

Також, дуже великою популярністю серед туристів користується послуга 

«CouchSurfing» [3] – це так звана можливість отримати безкоштовне або дешевше 

проживання у тій чи іншій країні, за попередньою домовленість із жителями інших 

країн. Така система вважається безпечною, по скільки є певні перевірені сайти, на 

яких жителі інших країн та туристи можуть зареєструватися, вказати всю необхідну 

інформацію про себе та описати послуги, які вони можуть надати чи хочуть 

отримати.  

Сфера готельного бізнесу, також не стоїть на місці, та постійно розвивається. 

У наш час серед постояльців готелів переважать клієнти які відправились у подорож 

або відрядження. Саме тому сучасні готелі намагаються створити максимальну 

кількість послуг, орієнтуючись на потреби саме таких клієнтів. Постояльцям готелів 

стало не цікаво зупинятися у звичайних номерах із сірими стінами та непримітним 

інтер’єром. Саме тому людей почали приваблювати готелі із незвичайним  

ремонтом, сміливими дизайнерськими рішеннями, так як наприклад готельний 

номер у вигляді справжнього літака  чи корабля [4]. Готелі намагаються здивувати 

клієнтів сучасними дизайнами номерів та наданням великої кількості послуг при 

готелях, якими можуть скористатися постояльці готелів. При готелях надаються такі 

послуги, як харчування, цілодобове обслуговування номерів, конференц зали, спорт 

зали, сауни, басейни та, наприклад, номери, які відрізняються за кольоровою гамою 

чи тематикою.  
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Сучасний клієнт мобільний та економний. Клієнти готелів намагаються 

економити, не лише фінансову частину свого життя, але і свій час. Саме тому 

великою популярністю користуються готелі, в яких є можливість бронювання 

номерів онлайн та розрахунок картою. Клієнти звертають увагу на оформлення сайту 

готелю та можливість надання сучасних послуг. Невід’ємною частиною готельного 

бізнесу стає автоматизація усіх процесів, що дає можливість не лише економити час 

клієнтів, але й економити час обслуговуючого персоналу та швидше виконувати 

надання послуг.  

Що стосується ресторанного бізнесу, то тут сучасні технології теж не зупи-

няються на місці і намагаються розвиватися відповідно до вимог сучасного світу та 

потреб сучасного клієнта. У наш час звичайний перекус, у звичайному ресторані, не 

завжди цікавий сучасному клієнту. Люди намагаються знаходити цікаві місця для 

перекусів, щоб відвідування закладу було не лише ситним але і цікавим. Все більше, 

клієнт вибирає заклади із незвичайним дизайнерським ремонтом та концепціями. 

Саме тому з’являється все більше закладів, таких, наприклад, як заклади із свіжими 

морепродуктами, відкритою кухнею, контактні заклади із живими тваринами, так, 

наприклад, кафе із котами «Cat Caffe» у Львові [5].  

Все більше закладів роблять основний акцент на здорове харчування, 

зважаючи на популяризацію здорового способу життя серед молоді. З’являється все 

більше закладів харчування із використанням фермерської продукції чи 

молекулярної кухні.  

Також, все більше закладів харчування намагаються здивувати клієнтів своєю 

певною тематикою, наприклад «Ресторація м’яса» [6] чи «Гасова Лямпа» у 

Львові [7]. Заклади намагаються здивувати незвичним інтер’єром, з використанням 

певним предметів побуту і послуг, які будуть дивувати людей і створювати незвичну 

атмосферу, яка заставляє повертатися знову і знову.  

Також важливою концепцією закладів харчування стає наявність карток 

лояльності чи різноманітних акцій та пропозицій, які привертають увагу клієнтів.  

Із всього вище сказаного, можна зробити певний висновок, що інновації 

у туристичному, готельному і ресторанному бізнесі стали невід’ємною частиною. 
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Сучасний світ нестримно розвивається і ніколи не стоїть на місці. Сучасний клієнт 

вимагає все більше послуг і комфорту за свої кошти. Користувачі послуг постійно 

розвиваються. Так само і послуги повинні постійно удосконалюватись та дивувати 

своїми інноваціями. 
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The modern period is marked by the development of new trends in cultural 

life, the revival of previously forgotten names and traditions, the rethinking of the 

role of historical events, the reassessment of available resources. As new sources 

of knowledge about Ukrainian history and new approaches to the formation of 

tourist routes open up, there is considerable prospect of proclaiming new territories 
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and cultural heritage sites. Therefore, for most Ukrainian regions, the use of cultural 

heritage in the field of tourism is becoming one of the real opportunities for 

economic, social and cultural uplift. 

A very important part of the heritage, in addition to the monuments, works of 

art and collections of valuable exhibits, are traditions, living manifestations of 

intangible cultures, which are inherited from ancestors and passed on to future 

generations. 

The importance of cultural heritage in the modern period lies first and 

foremost in identifying the cultural constants of the identity of a particular region. 

As a combination of certain determinants of physical space, cultural heritage often 

determines the direction of the tourist itinerary and thus influences the emergence 

of new tourist destinations, which attracts the attention of domestic and foreign 

professionals in the field of tourism and the development of cultural industries. This 

raises the issue of identifying its potential as a resource for the development of the 

region and the need to develop strategies related to the long-term prognosis for the 

development of the territory. Changing approaches to assessing the impact of 

cultural heritage on the formation of priorities in the market of creative products, 

the importance of innovative component in the process of providing tourism services 

require new directions of relations in the field of tourism, mechanisms for the 

development of cultural capital of a certain territory. In this context, the need to 

research innovative models of cultural heritage development in Ukraine and to 

develop priorities for the modernization of the tourism sector for the interaction of 

tourism and socio-cultural activities becomes important. Decentralization processes 

play an important role in this process, which has opened up new opportunities for 

the improvement of existing structures and organizations providing cultural and 

tourism services in order to preserve the memory of settlements and traditions and 

to optimize the management methods of supporting contemporary creative and 

creative manifestations. 

The impact of cultural investment in territorial communities is not only to 

protect the tangible and intangible heritage and to develop the most appropriate 
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types of tourism for the territory, but it provides, first and foremost, cross-cultural 

links between individual regions of the country. Therefore, the state should develop 

a strategy for communication with local authorities and managers of regional 

cultural centers, cultural change stakeholders in order to interact more closely with 

the tourism sector, to consider managing cultural resources and to invest in cultural 

heritage. 

In Ukraine today there is no developed strategy that covers all aspects of the 

interaction of the tourism sphere and the use of the intangible cultural heritage. The 

optimal version of the state strategy for the protection and promotion of cultural 

heritage at the state level, which will facilitate the formation of new elements of 

tourism infrastructure, should obviously be such a strategy, which involves a 

combination of budget support for culture with the promotion of philanthropy, 

patronage, entrepreneurial activity of cultural art institutions; combining the reform 

of the system of cultural management bodies with the introduction of new, 

competitive and transparent mechanisms for financing cultural and artistic projects.  

Right now, in Ukraine, the issues of analysis of all kinds of monuments of 

national cultural heritage, in particular, concerning the use of electronic maps in the 

environment of the geoinformation system and the introduction of additional 

proposals to the previous World Heritage List, have been updated. 

Ukraine, which acceded to the UNESCO Convention on the Safeguarding of 

the Intangible Cultural, in 2008, annually updates its list. At present, 14 elements of 

the intangible cultural heritage are included in the national list of Ukraine, some 

regions of Ukraine are presented in the list of intangible cultural heritage in several 

branches. At the same time, 43 more objects were identified that could be brought 

in soon. These include the Hutsul Christmas, the traditional Kharkov knighthood, 

the Boromlyan wickerwork, and the Maloyanisolsky dialect of the Romanian 

language (the languages of the Azov Azov) and many others. Currently, the 

Ukrainian Center for Cultural Research has created a «Virtual Museum of Intangible 

Cultural Heritage», which aims to reproduce and represent in a modern and 

accessible form the intangible cultural heritage of Ukraine and to increase the 
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interest of people in acquaintance with the cultural heritage of our people and to 

learn the traditions, of Ukraine. 

It is very important now to formulate a coherent action plan that the public 

and public sector stakeholders would agree with to work together to reform the 

industry. Ensure interconnection and fruitful cooperation between the spheres of 

culture – creativity – tourism. The program will address topics such as project 

management, cultural leadership and advocacy, cultural research, cultural product 

promotion, fundraising, cultural journalism and communication. The program will 

focus on four major components, which include hands-on research, training, 

information campaigns and opportunities for international cultural cooperation.  

The activities of the program will include workshops, intensive trainings, 

educational online platforms, educational tours and partnerships that will allow for 

the formation of networks of communication between public and private cultural 

organizations, government and civil society. Innovations in tourism that relate to 

creative approaches to the use of cultural heritage contribute to the creation of new 

ideas, products and processes and at the same time identify weaknesses in tourism. 

One of the most promising areas for the development of tourist centers and 

related activities is the creation of destinations that combine monuments of nature, 

history and culture. They can include both real and reconstructed archeological, 

historical and ethnographic groups of sites. Such natural-historical cultural centers, 

in fact, represent a new model of activity of cultural institutes. This model will 

modernize the existing tourism and cultural infrastructure in the region. Destinations 

are beginning to create tourist resource management systems and use them when 

planning territorial development. The development of tourist destinations as an 

essential element of the socio-cultural sphere, especially at the regional level, is 

facilitated by the search for mechanisms to increase tourism’s resource potential 

without destroying the cultural sphere, harmonizing communication with consumers 

using the latest technologies, and evaluating tourist destinations as a factor in the 

development of the creative economy of the region. 
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Therefore, the need to study and preserve cultural heritage in the current 

environment of technology and communications should not limit the range of 

support for cultural development in the regions only in the direction of folk 

creativity, and creative approaches to the revival of cultural heritage should be on 

the agenda. 
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ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НКС 
 

Важливою вимогою до персоналу ресторану є висока етична культура. 

Етична культура праці визначається в першу чергу рівнем кваліфікації та 

професійної майстерності кадрів, їх загальноосвітньою підготовкою і пере-

дбачає достатній рівень їх особистої загальної й професійної культури, етикету, 

етики та естетики праці. Підвищення рівня культури праці передбачає наявність 

постійної системи навчання та підвищення їх кваліфікації, рівня загальної 

культури та зацікавленості у спільних результатах діяльності через ефективну 

мотивацію. 
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Це важливий критерій при підборі й розстановці кадрів, особливо на 

посади офіціантів, барменів, метрдотелів, які є центральними фігурами в залі 

ресторану. Основне правило обслуговування – до всіх без виключення гостей 

персонал повинен бути бездоганно ввічливий, уважний і тактовний [4, с. 205]. 

При формуванні системи менеджменту, заснованої на знаннях, важливим 

аспектом виступає компетентність та компетенції розробників нормативних 

положень (положення про функціонування знаннєбазованого підприємства, 

кадрова політика, карта компетенцій й кваліфікаційна карта, професіограма 

тощо).  

Компетентність розглядається як відповідність професійних якостей 

особистості вимогам робочого місця, яке вона обіймає. Компетентність – це 

«укрупнена інтегрована одиниця аналізу професійної діяльності й має 

практично орієнтовану спрямованість». Поряд з цим, компетенції – це «коло 

проблем, сфера діяльності, в якій дана людина має знання і досвід; сукупність 

повноважень, прав і обов’язків посадової особи» [2, с. 30]. 

Компетенції можуть включати особливості людини, навички, інтереси, 

мотивацію та проявляються через моделі поведінки, необхідні, щоб ефективно 

виконувати роботу, а не безпосередньо з конкретною роботою. При розгляданні 

компетенції робочого місця оцінюються вимоги до кваліфікаційних харак-

теристик працівника, які є основою для виконання посадових обов’язків. Щодо 

компетенції співробітника – то важливим аспектом є його готовність до 

вирішення трудових питань із заданим рівнем якості. 

Таким чином, можна сказати, що компетенції формують компетентність 

працівника й для розробки системи знаннєбазованого менеджменту склад 

перших обумовлює якість й надійність положень відповідної документації. 

Тому пропонуємо такий склад компетенцій, що необхідні для менеджерів 

з управління знаннями: професійні теоретичні знання й практичні навички 

у галузі управління, економіки, психології, соціології;особливі навички 

й уміння (комунікативні, управлінські, організаторські та ін.); психофізіо-

логічні характеристики (особливості сприйняття, мислення, інтелектуальні 
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можливості); ціннісні орієнтації (лояльність й прихильність до організаційної 

культури); відношення до нововведень й опанування новими видами діяльності.  

Синтез даних видів компетенцій є заставою ефективної роботи 

менеджерів з управління знаннями, функції яких охоплюють широке коло 

питань, починаючи від розробки нормативних документів, що регулюють 

процеси формування, накопичення, розповсюдження й використання знань, 

і закінчуючи їх ефективним застосуванням у роботі персоналу організації. 

Задля успішної реалізації стратегії знаннєбазованого менеджменту організацій 

необхідною умовою є рівень кваліфікації менеджерів знань, що є її 

розробниками й ініціаторами. Тому при відборі осіб з резерву кадрів на 

займання відповідної посади керівництво повинно розробити карту 

компетенцій, в якій перераховані й описані особистісні й професійні якості 

кандидатів. За результатами оцінки приймається рішення про призначення на 

посаду щодо тих осіб, які в найбільшому ступені відповідають еталонним 

компетенціям менеджера знань [1, с. 233].  

 Однією із задач кадрової роботи ресторану є організація підготовки та 

перепідготовки кадрів, забезпечення росту кваліфікації робітників безпо-

середньо на виробництві в навчальних закладах. З цією метою необхідно 

розвивати учбово-матеріальну базу, створювати учбові комбінати, курси та 

центри, школи по вивченню передових методів праці. 

Підвищити ефективність атестації працівників управління, а також 

забезпечити об’єктивність її оцінок і висновків можна шляхом застосування 

експертних оцінок фахівців і особливо керівників, здійснюваних з урахуванням 

думок експертів одного рівня І оцінюваним і підлеглими. 

Необхідно використовувати дієві способи пошуку кваліфікованих кадрів: 

1. Вербування здатних студентів, відповідно до кваліфікаційних вимог до 

посад, а саме: наявність вищого профільного утворення; наявність визначених 

особистих якостей, що відповідають нормам внутрішньої культури підпри-

ємства. Для потенційно цікавих підприємству студентів надається можливість 
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проходження переддипломної практики, під час якої вивчаються його 

професійні й особисті якості, проводиться психологічне тестування. 

2. Звертання в спеціалізовані кадрові агентства.  

3. Пошук у власній базі даних охочих одержати роботу на підприємстві.  

Покращення комунікативної складової керівника і майбутнього 

працівника, що дає можливість проводити всебічне оцінювання кандидатів: 

визначити рівень професійних знань та наявність необхідних навичок, 

необхідного рівня культури спілкування, необхідного характеру та освіти. 

В такому випадку керівнику необхідно самостійно або ж приймати участь 

у співбесіді.   

Пошук кандидата за різними більш суворими критеріями. Перевірка 

вміння спілкування з гостем, професійних навичок кандидата, знання мов, 

комунікабельність, бажання вчитися, стресостійкість [3, с. 602].  

Ефективними є проведення курсів із підвищення кваліфікації, 

атестаційних гуртків та тренінгів для працівників. Для цього можна додатково 

залучати спеціально обізнаних спеціалістів. 

Ефективним є проведення тренінгів по винах, віскі, коньяках, каві, чаю, 

воді, сигарах, по особливостях обслуговування конфліктних гостей чи гостей 

різних національностей, по методах ефективних продаж, по вдосконаленню 

вміння спілкуватися, по етикету, іноземних мовах професійного спрямування.  

Також створення курсів з іноземних мов. Так, стандартом ресторанів 

класу люкс є володіння всім персоналом не менш як трьома мовами. Кожен 

такий тренінг дає працівникові об’єм нової інформації, розширює знання 

і вміння, дає відповіді на запитання, а отже забезпечує впевненість і позитивно 

впливає на подальший результат праці.  

Створення власних навчальних інструментів, які можуть включати 

письмові матеріали, тести, відео, фотографії та інші навчальні посібники. 

Додати людський зв’язок до стратегії навчання, призначивши наставників або 

тренерів для нового найму, щоб допомогти їм вивчити свої обов’язки. 
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КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ТУРИСТИЧНОГО РЕСУРСУ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 
 

Процес використання культурної спадщини у туристичній сфері робить її 

не лише транслятором суспільно значимої інформації. Використання культурної 

спадщини як туристичного ресурсу перетворює її у повноцінного учасника 

економічних та соціальних процесів, що протікають у суспільстві. Культурна 

спадщина повинна функціонувати, «жити», а не бути простою фіксацією фактів 

минулого.  

З цієї точки зору цікавим є визначення культурної спадщини, сформоване 

культурологом Е.О. Баллером. В широкому значенні слова під «культурною 

спадщиною» вчений розуміє «сукупність зв’язків, відносин і результатів 

матеріального та духовного виробництва минулих історичних епох». В більш 

вузькому розумінні Е.О. Баллер визначає культурну спадщину, як «…сукупність 

культурних цінностей, що дісталися людству від минулих епох, що критично 

освоюються, розвиваються і використовуються в контексті конкретно-
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історичних задач сучасності, у відповідності з об’єктивними критеріями 

суспільного прогресу» [4]. 

Визначення Е.О. Баллера, на відміну від попередніх, висвітлює культурну 

спадщину, як основу розвитку суспільства, виділяє для неї чільне місце 

у соціально-економічних процесах, зокрема у туристичній діяльності. Проте 

у ньому, на нашу думку, також є певний недолік. Вимірювання культурної 

спадщини лише «об’єктивними критеріями суспільного прогресу» створює 

небезпеку надмірного прагматичного підходу до неї. До того ж постає питання: 

хто буде визначати ці об’єктивні критерії? Вчений розглядав культурну 

спадщину у контексті марксистсько-ленінської теорії культури в той період, 

коли панування однієї ідеології чітко і жорстко визначало роль і місце цієї 

спадщини у суспільстві. Ті ж культурні цінності, які не визнавались 

більшовизмом, виключались з розряду культурної спадщини, переслідувались 

і навіть знищувались, не даючи їм шансу актуалізуватися в наступних 

поколіннях. Тобто, якщо культурна спадщина у всьому своєму різноманітті та 

багатстві проявів (або культурна спадщина певного соціального класу, групи або 

етносу) якимось чином не задовольняє панівну ідеологію і пов’язані з цією 

ідеологією критерії суспільного прогресу, вона розглядається як безкорисна або 

шкідлива та витісняється з культурного життя. Як приклад можна назвати 

переслідування комуністами сакральних (релігійних) цінностей українського 

народу, які є невід’ємною частиною культурної спадщини нашої нації, її 

духовного багатства; на противагу цьому – заперечення радикальними 

націоналістами всіх культурних цінностей радянської епохи. Такі відхилення 

в розумінні місця культурної спадщини у туристично-екскурсійній діяльності 

перетворюють її у засіб пропаганди пануючої у суспільстві ідеології.  

Також, беззаперечним є той факт, що ототожнювати з культурною 

спадщиною усі матеріальні або духовні продукти сучасної культури 

є неправильним, так як далеко не всі результати другої переходять в розряд 

першої. Тут велику роль грає історична селекція – відбір саме тих елементів 

культури, що витримали перевірку часом та не втратили своєї актуальності для 
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сьогодення. З цього приводу соціолог А.А. Мазенкова пише: «Культурна форма 

стає культурною спадщиною лише укорінившись в культурі, і ставши 

традиційною і унікальною з позиції цінності. Це пов’язано з процесом 

історичного відбору (селекції) культурних форм» [83]. 

Досить важливим є твердження Е.О. Баллера про культурну спадщину, як 

про динамічну систему, що постійно змінюється. «Культурна спадщина не 

є чимось незмінним: культура будь-якої історичної епохи завжди, в кожний 

даний момент і включає культурну спадщину і творить її. Культурні зв’язки, що 

виникають сьогодні і культурні цінності, що сьогодні створюються, виростаючи 

на ґрунті освоєння певної культурної спадщини, завтра самі перетворюються 

в складову частину культурної спадщини, що дістається новому поколінню» [3]. 

Сам процес реалізації культурної спадщини новими поколіннями, як відмічає 

А.А. Мазенкова, представляє собою «… не механічне використання духовних 

і матеріальних скарбів минулого, а діалектичний процес, коли вони трансфор-

муються новими поколіннями, переосмислюються ними і перетворюються 

в щось нове, збагачене попереднім досвідом» [83].  

Отже, варто відзначити, що і в контексті соціально-економічного підходу 

майже відсутні визначення культурної спадщини, які б повністю відображали її 

місце у туристичних процесах. Наприклад, історик В.О. Квартальнов, 

розглядаючи спадщину в контексті туризму, обмежився лише її класифікацією 

за інтенсивністю туристичних потоків. 
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Нематеріальна культурна спадщина окремої країни є частиною спільної 

спадщини людства в різних областях діяльності, потужним засобом зближення 

народів, етнічних груп і затвердження їх культурної самобутності. Безмежне її 

соціальне, економічне, культурне та політичне значення. Головною метою 

кожної держави є збереження глибинних, базових основ багатонаціональної 

культури, національних мов й літератури, значущих традицій, пам’яток 

фольклору, захист культурної самобутності кожного народу країни, створення 

умов для популяризації нематеріальної культурної спадщини різних народів для 

збереження її єдиного культурного простору. 

В списку Всесвітнього надбання ЮНЕСКО в Турецькій Республіці 

позначено 18 найменувань (на 2019 рік), що складає 1,6% від загальної кількості 

(1092 на 2018 рік). 15 об’єктів включено до списку за культурними критеріями, 

8 об’єктів визнані шедеврами людського генія (критерий i). Крім цього, станом 

на 2018 год, 71 объект на території Туреччини знаходиться в числі кандидатів на 

включення до списку Всесвітньої спадщини [1].  

Особлива увага з боку ЮНЕСКО приділена Списку об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини як найбільш вразливих до забуття та 

занепаду культурних цінностей. На даний момент кількість внесених до цього 

списку феноменів Туреччини дорівнює 14. Туреччина стала першою з десяти 

держав, щоволодіють найбільшою кількістю таких феноменів [1]. 
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У список нематеріальних об’єктів Туреччини входять танці дервішів, що 

кружляють Мевлеві Сема, театр тіней «Карагез», свято Навруз, старовинна 

традиційна техніка малювання на воді – «ебру», кава по-турецькі та інші. 

Турецька кава з його історією, смаковими якостями і впливом на багато 

поколінь – унікальна цінність, яка гідно представляє Туреччину у Списку 

нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО з 2013 року [2].  

Старовинна традиційна техніка малювання на воді – «ебру» 

перекладається на українську мову – розпис під мармур – один з найдавніших 

видів турецького мистецтва оформлення паперу, яке розвивалося протягом всієї 

турецької історії і набуло значної популярності. Ця техніка використовується 

палітурниками до сьогоднішнього дня. Ебру – вміння роботи з папером, що 

іменується «Турецьким мармуруванням». Спочатку зображення створюється на 

воді, а далі переноситься на папір або тканину. У 2014 році Ебру було внесено 

до «Списку нематеріальної культурної спадщини» ЮНЕСКО. 

Старовинна техніка ебру могла б щезнути разом з останніми майстрами-

зберігачами цього особливого мистецтва і незбагненного дару. Та за останні 

десять років у турецьке мармурування вдихнули нове життя: жителі батьківщини 

тюльпанів не лише організовують виставки «живопису на воді», а й проводять 

майстер-класи зі створення картин, використовуючи ебру в роботі з тканинами, 

керамікою, склом, шкірою і деревом [4]. Такі майстер-класи дуже популярні 

серед іноземних туристів.  

Те, що традиційно називають танцем «дервішів що кружляють» має своє 

ритуальне назва – «сема» або «мевлевійскіе піклування». Сема – це не танець, це 

процес. Кружляючи, семазени нахиляють голову, придавлюючи сонну артерію. 

Це впливає на циркуляцію крові і допомагає входити в транс. 

Щорічно з 10 по 17 грудня ці люди приїжджають на фестиваль Шеб-і-Аруз 

до Туреччини, в місто Конья, щоб відвідати Мавзолей, де похований Мевляна, 

і взяти участь в семі. Фестиваль «дервішів, що кружляють» дуже популярний 

серед туристів. Сема в Туреччині – не рідкість, при бажанні  туристи можуть її 
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побачити в багатьох ресторанах за вечерею, де виступають або артисти, або 

члени ордена мевлеві [5]. 

Навруз – свято весняного рівнодення і початку нового сільсько-

господарського року у персомовних і деяких тюркомовних народів Казахстану, 

Середньої і Малої Азії, Ірану, а також серед башкир і татар. Він відзначається 

в день весняного рівнодення – 21 березня. Навруз в перекладі з фарсі означає 

«новий день». Навруз символізує оновлення природи і людини, очищення душ 

і початок нового життя. 

Свято Навруз є одним з найдавніших на Землі. Це найбільш шановане 

свято, коли торговці закривають свої крамниці, ремісники припиняють роботу, 

всі веселяться, пригощають один одного тими напоями та стравами, яких 

торкнувся вогонь. У вересні 2009 р. Навруз був включений в репрезентативний 

список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО [6]. 

У 2016 році до Списку ЮНЕСКО включено вироби Цуні – традиційну 

ручну глазуровану плитку та кераміку, виготовлені в Туреччині, із яскравими 

мотивами рослин, тварин та геометричними візерунками, які часто 

зустрічаються на фасадах будівель та в будинках по всій країні. Виробництво 

цуні включає ряд процесів. Спочатку глину спочатку формують, вистилають, 

сушать і обпалюють у печах спеціально для виготовлення цуні. Конструкції, що 

представляють місцеві звичаї та вірування, потім свердлять на папері та 

переносять на поверхню вугільним пилом. Зовнішні контури візерунків 

малюються вручну, поверхня фарбується в різні кольори, після чого робота 

глазурується і обпалюється. Майстри розглядають створення цуні як вихід для 

самовираження, розвитку та зцілення, а також як засіб підтримки форми 

мистецтва, що є символічним аспектом культурної ідентичності Туреччини, 

зміцнюючи зв’язки від минулого до сьогодення, забезпечуючи наступність. 

Виготовлення цуні не обмежується простором майстерень. Традиція практи-

кується такожу домах, громадських освітніх центрах, школах покликань та 

університетах по всій країні, незалежно від віку та статі майстрів. 
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До Списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової 

охорони внесено в 2017 році свист для імітації та артикуляції слів. Практика 

свисту розвивалася внаслідок крутих гір та рельєфу регіону, що вимагало від 

місцевого населення пошуку альтернативного способу спілкування на великі 

відстані. Корристувач – це переважно сільські громади, які проводять більшу 

частину свого життя на свіжому повітрі. Зацікавлені громади вважають цю 

практику ключовим відображенням своєїкультурної ідентичності, що зміцнює 

міжособистісне спілкування та солідарність. Незважаючи на те, що громада 

усвідомлює важливістьцієї практики, технологічний розвиток та соціально-

економічні зміни призвели до зменшення кількості практикуючих та областей, 

де неї говорять. Однією з ключових загроз для практики є використання 

мобільнихтелефонів. Інтерес нового покоління до свистячої мови значно 

зменшився, і існує ризик того, що стихія свисту буде поступово вирвана 

з природного середовища, перетворившись на штучну практику. Незважаючи на 

подібні загрози, громади активно просувають цю лінгвістичну практику як на 

національному, так і на міжнародному рівнях, щоб забезпечити її стійкість, 

а мова свисту все ще передається з покоління в покоління в контексті відносин 

між батьками і дітьми як формальними, так і неформальними методами.  
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МІСЕ – ТУРИЗМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НКС 
 

В останні роки все більш популярним стає діловий туризм – одна 

з найважливіших складових міжнародного туристичного ринку. Це не сучасний 

феномен, адже люди здавна відправлялися в подорожі, пов’язані з їх діяльністю, 

перш за все, з торгівлею. Він відноситься до видів туризму, які динамічно 

розвиваються. Цьому сприяють процеси глобалізації, всепроникна інтеграція 

в економічній і комунікативній сферах, в тому числі в області туризму. У ХХ ст. 

розвиток бізнес-туризму отримав більш потужний імпульс, ніж за всі попередні 

століття. Однак розвиток ділового туризму ще недостатньо висвітлено в науковій 

літературі. 

Питання розвитку ділового туризму досліджуються як зарубіжними, так 

і вітчизняними вченими. Особливості його становлення і організації розглядали 

І.Балабанов, А. Балабанов, М. Биржаков, В. Никифоров, А. Кирилов, Л. Волкова, 

О. Смирнова, М. Гасієв, Г. Папирян, Дж. Сварбрук, С. Хорнер, М. Ваннесте, 

Н. Дж. Холден, Р. Фрімен, Н. Еванс, Д. Кемпбел, Дж. Стоунхаус, Р. Девідсон, 

Б. Коуп і ін. Однак у вітчизняній науковій літературі питання теорії і практики 

ділового туризму досліджувалися фрагментарно. Класифікацією видів і форм 

туризму займалися Т. Ткаченко, О. Любіцева, Т. Сокол і ін. Сучасний стан та 

проблеми розвитку міжнародного ділового туризму вивчали М. Мальська, 

І. Пандяк, С. Уліганець, О.Коваль та ін. 

Вивчення різних визначень ділового туризму дозволяє зробити висновок, 

що трактування терміна «діловий туризм» відповідають поняттю «business 

travel» (англ. – ділова подорож) – подорож з діловою і професійною цілями 
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в робочий час без отримання доходу за місцем перебування. Отже, діловий 

туризм – це сукупність відношень і явищ, які виникають під час поїздок людей 

в робочий час, основною мотивацією яких є участь в ділових зустрічах, 

конгресах, конференціях, виставках, ярмарках і інсентив-заходах в місцях поза 

їх звичайного проживання і роботи. 

Саме поняття business travel виникло відносно недавно. На Заході про 

нього заговорили як про прибутковий і самостійний вид туризму в 70–80-ті роки 

ХХ ст. Замість поняття business travel фахівці часто використовують термін-

абревіатуру MICE – Meeting-Intentives – Conferences – Exibitions (ділові зустрічі – 

інсентив-туризм – конференції – виставки). 

Діловий туризм володіє такими специфічними рисами: всесезонність, 

слабка залежність від природно-кліматичних умов, високодохідний туризм, 

наявність специфічної інфраструктури, висока прогнозованість, залучення до 

підготовки і здійснення ділової поїздки значного контингенту спеціального 

персоналу.  

Діловий туризм має складну внутрішню структуру. Можна виділити дві 

основні його складові: 

– класичні ділові поїздки – це в основному робота на виїзді (відрядження 

з конкретними службовими цілями, наприклад, реалізацією бізнес-функцій 

компаніями і фірмами, поїздки для укладення нових контрактів); 

– MICE–поїздки – це, як правило, обслуговування бізнес-діяльності фірм 

(обмін досвідом, презентація товарів та послуг, підготовка майбутніх договорів), 

тобто робота на перспективу, або здійснення допоміжних функцій (заохочення 

співробітників). 

Незважаючи на економічну невизначеність на деяких ринках, стихійні 

лиха та природні катаклізми, політичні і соціальні негаразди в ряді країн попит 

в сфері міжнародного туризму збільшується з кожним роком. Більше половини 

подорожей в світі здійснюються з метою розваг, відпочинку і проведення 

відпустки і канікул. Ця частка залишається відносно стабільною; росте частка 

поїздок з метою відвідання родичів, друзів і подорожей з оздоровчими, 
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релігійними та іншими цілями. Однак частка подорожей з бізнес і професійними 

цілями збільшується не дуже швидкими темпами. 

Зараз діловий туризм – одна з найбільш високодохідних галузей світової 

туріндустрії. До 2025 року обсяг світового ринку ділового туризму буде 

оцінюватися в 1 679,0 млрд дол. США, а щорічний приріст в середньому 

складе 3,2%. 

За результатами звіту Міжнародної асоціації ділового туризму (GBTA), 

89% всіх витрат на ділові поїздки (984 млрд дол. США) припадає на Азійсько-

Тихоокеанський туристичний регіон , Західну Європу і Північну Америку. При 

цьому Азійсько-Тихоокеанський туристичний регіон є найбільшим в світі 

ринком бізнес-туризму (38% від загальносвітового). Топ–15 ринків ділового 

туризму серед країн очолили США, на другому місці – Німеччина. Далі йдуть 

Великобританія, Франція і Іспанія. 

У світі проводиться велика кількість виставкових заходів, пов’язаних 

з туризмом: 

– галузеві – строго по напрямку діяльності (спеціалізовані туристичні 

виставки, ярмарки, біржі); 

– непрямі – відносяться до іншої галузі, але які передбачають розділ по 

туристичній діяльності; 

– загальні – на виставці визначається загальний рівень розвитку 

напрямків по декількох галузях відразу. 

Тільки в Європі щороку організовуються більше 200 міжнародних 

туристичних виставок і бірж. Уже традиційно існує графік міжнародних 

туристичних виставок, які завжди проходять в певному місті Європи в певний 

час. 

Географія виставок в значній мірі визначається рівнем розвитку 

туристичної інфраструктури, зокрема індустрії гостинності для проведення 

масштабних заходів (конгрес-центри, конференц-зали, виставкові площі, 

готельно-офісні комплекси, де оптимально збалансовані «ціна-якість»). 

У періоди проведення заходів готельні мережі пропонують гнучку систему 
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знижок і різноманітних бонусів для корпоративних клієнтів. Таку цінову 

політику проводять більш ніж 300 готелів мережі «Hilton Worldwide», «Waldorf 

Astoria», «Conrad», «Doubletree», «Garden Inn і Hampton», що розташовані 

в 45 країнах. 

Отже, МІСЕ – туризм є важливим сегментом міжнародного туристичного 

ринку. На нього припадає істотна частка витрат туристів в поїздках. Основна 

частина витрат на ділові поїздки припадає на Азійсько-Тихоокеанський 

туристичний регіон, Західну Європу і Північну Америку. При цьому Азійсько-

Тихоокеанський туристичний регіон є найбільшим в світі ринком бізнес-

туризму. Серед країн за витратами на такі поїздки виділяються США 

і Німеччина. Далі йдуть Великобританія, Франція і Іспанія. За прогнозами до 

2025 року щорічно витрати на діловий туризм будуть збільшуватися на 3,2%. 

Різнопланові міжнародні туристичні виставки, заохочувальні тури, корпоративні 

тури, тімбілдінг сприяють розвитку відповідної інфраструктури туризму 

і зростанню туристичних потоків. Для підвищення конкурентоспроможності на 

світовому туристичному ринку багато країн світу, в тому числі Україна, мають 

всі передумови для розвитку ділового туризму. Тому необхідно використовувати 

досвід передових країн в організації цього туристичного сектора, розробити 

ефективну маркетингову стратегію з просування ділового туризму, розвивати 

систему підготовки кадрів у сфері ділового туризму. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  

В КОНТЕКСТІ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НКС 
 

Туризм – одне з важливих соціально-економічних явищ сучасності, 

у багатьох країнах він перетворився в одну з провідних галузей економіки, 

став надійним джерелом поповнення бюджету. Значення і роль туризму в наш 

час для розвитку економіки держав, задоволення запитів особистості, 

взаємозбагачення соціальних зв’язків між країнами неможливо переоцінити. 

Україна на сьогоднішній день в пошуку нових можливостей для розвитку 

туристичної індустрії. Однією з таких можливостей є медичний туризм, який 

добре показує себе у багатьох країнах світу, прибуток від якого щороку 

становить сотні мільйонів доларів. У багатьох країнах світу медичний туризм 

і розвиток курортів є сферами наповнення національного бюджету.  

Теорією і практикою медичного туризму займались провідні вітчизняні 

та зарубіжні вчені. До них можна віднести праці В.Ф. Кифяка, І.М. Вахович, 

О. Коваль, А.О. Мальцева, Н.В. Резнікової, О.А. Іващенко, В.В. Баєва, 

В.С. Малімон, V. Balaban, L. Burkett, L. Carabello, N. Lunt, H.H. Gray, V.C., 

S. Heung, R. Vijaya, I. Youngman, D.Beland та багатьох інших. При дослідженні 
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теми в роботі було використано такі методи: аналізу і синтезу, методи 

порівняння та узагальнення, метод класифікації, соціальний метод,  вивчення 

наукової літератури, статистичний метод. 

Медичний туризм – напрямок спеціального туризму, який передбачає 

організацію та надання лікування, діагностики, профілактики захворювань 

й інші медичні послуги як в межах країни, так і за кордоном. Проте , на даний 

момент немає чіткого визначення, тлумачення та класифікації за дестинаціями 

медичного туризму. 

За видами виділяють: діагностико-лікувальний (включає в себе 

комплексну діагностику, діагностику за однією лікарською спеціальністю, 

лікування), оздоровчий та б’юті-туризм (spa & wellness, fitness &wellness, 

косметичні послуги), курортно-лікувальний (реабілітація, профілактика). 

Метою діагностико-лікувального туризму є діагностика та лікування 

захворювань, оздоровчого та б’юті-туризму – оздоровлення, підтримка 

здоров’я, покращення зовнішнього вигляду, курортно-лікувальний туризм 

передбачає профілактику захворювань, медичну реабілітацію. За 

організаційними формами: внутрішній, міжнародний (в’їзний, виїзний). 

Найбільшого розвитку набув медичний туризм у таких країнах: 

Німеччина, Ізраїль, Туреччина, Індія, Сінгапур, Таїланд та інших. Вони 

інвестують мільйони у розвиток медичної інфраструктури, будівництво 

комфортабельних клінік з кращим устаткуванням та інноваційними 

технологіями для надання високоякісного лікування. 

Україні є що пропонувати іноземним пацієнтам. Поки що таку 

готовність мають приватні медичні установи, але водночас, змінюючи 

законодавство України, потрібно розвивати і державні та комунальні медичні 

заклади. Кажучи про медичний туризм, громадяни України, які мають 

фінансові можливості, дуже часто їдуть шукати здоров’я за кордоном.  

Фактором залучення в Україну потенційних зарубіжних (та 

й українських) пацієнтів можуть слугувати: висока якість медичних послуг 

у поєднанні з низькою вартістю; природні, кліматичні та геополітичні умови 
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України, які створюють унікальні можливості для медичного туризму; 

репродуктивні технології, стоматологія, ортопедія та інші медичні напрями 

лікування за конкурентоспроможною ціною і високою якістю; унікальні 

технології – лікування стовбуровими клітинами (Інститут клітинної терапії, 

Міжнародний Центр Біотехнологій «Біостем», Клініка «ЕМСЕЛЛ»); 

високоефективні технології та методики лікування, які не мають аналогів за 

кордоном; висококваліфіковані фахівці; заходи з інформатизації та 

просування як медичних послуг, так і іміджу України. 

Отже, розвиваючи напрям медичного туризму, Україна може скласти 

конкуренцію іншим державам, адже вона має три основні пріоритети: зручне 

географічне розташування; висококваліфіковані кадри медичних працівників; 

доступну вартість медичних послуг, набагато нижчу, ніж вартість таких 

послуг в інших країнах світу. Розвиток медичного туризму генерує значний 

мультиплікативний ефект для економіки та може внести вагомий вклад 

у поповненні бюджету країни. 
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УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНА КУЛЬТУРА – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

СЕРВІСНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

В сучасному ресторанному бізнесі корпоративна культура є однією із 

основних складових управлінської діяльності, яка має свої певні цінності, 

правила, норми та традиції поведінки в роботі.  

Корпоративна культура є складним матеріально-духовним аспектом, на 

котрому позначається різноманітна кількість чинників. Незважаючи на те, що 

кожний чинник зовнішнього чи внутрішнього характеру має свою певну роль 

у створенні розвитку корпоративного середовища в ресторанному господарстві, 

важливий вплив має національна ментальність народу. Національний менталітет 

є важливим фактором і, водночас, однією із головних засад у формуванні 

сервісної корпоративної культури. Для того аби зрозуміти взаємозв’язок цих 

двох категорій, які охоплюють глибинно-психологічні підвалини існування 

суспільства загалом, потрібно знати суть поняття «національний менталітет». 

У наукових джерелах дане визначення має багато трактувань. Наприклад: 

Національний менталітет (від лат. mens – пов’язаний з духом, духовністю) – 

спосіб мислення, загальна духовна налаштованість, установка індивіда або 

соціальної групи до навколишнього світу [1]. 

Іншими словами – це призма, через яку людина дивиться на світ 

і підсвідомо використовує ці засади і принципи у своїй діяльності. 
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Характеристику національного менталітету можна побачити на рисунку 1.

  
Рис.1. Характеристика національного менталітету 

 

Зображені компонентні елементи показують сутність структури 

українського національного менталітету, які мають сталий, впорядкований 

характер і які простежуються та мають продовження в корпоративній культурі. 

Ці ментальні парадигми впливають на систему цінностей, відповідно і на 

систему взаємовідносин в ресторані та поведінці персоналу. Вплив українського 

національного менталітету на корпоративну культуру, простежується через 

закладені в ньому  основи господарської поведінки, які проявляються у ставленні 

до праці, відношенню до гостей  та суспільної ділової активності загалом.  

Українська ментальність дуже багатостороння і дуже помітна в сервісній 

корпоративній культурі ресторанного господарства.  

Особливості національної культури українця характеризується низкою 

конструктивних рис української вдачі, які можуть сприяти засвоєнню 

нормативних цінностей сервісної корпоративної культури. Головні ознаки 

зображені на схемі. 
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Складається із компонентних елементів:
- символи

- стереотипи світобачення та  поведінки
- ментальні антиподи

Відображає аспекти господарського життя:
- ставлення до праці

- ставлення до багатсва
- ставлення до власності та підприємництва
- ставлення до суспільної діової активності
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А саме, в нас дуже розвинений природний демократизм, що може слугувати 

важливим чинником в побудові сервісної корпоративної культури ресторанів.  

Однією із важливих рис української господарсько-ментальної моделі 

є індивідуалізм – ідея до міцної особистості та повага до приватної власності. Проте 

відданість улюбленій справі спонукає знаходити колег та однодумців. Так, 

з’являються мережі ресторанів, самі ресторани та різні заходи в сфері ресторанного 

бізнесу. 

Працелюбність – одна з головних ознак ментальності українців. Ця риса 

є дуже важливою в побудові сервісної корпоративної культури, адже для того щоб 

досягнути максимальних результатів в роботі, кожен працівник має сумлінно 

виконувати свої обов’язки. Українці ставляться до праці з певною фанатичністю 

і отримують задоволення не тільки від результату, а й від самого процесу. 

Рішучість, вимогливість, наполегливість, відповідальність – це риси ставлення 

українців до своєї діяльності.  

Тепла душевна емоційність – одна із  основ сервісної корпоративної 

культури. Здавна український народ любив приймати в себе гостей із всією душею. 

Ресторани намагаються переносити цю рису і в своєму обслуговуванні, аби гості 

відчували себе як вдома і повертались. Так, в закладах з’являються постійні гості, 

які навіть стають друзями на довгі роки. Робота в ресторанному бізнесі морально 
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нестабільна, по скільки різні негативні ситуації мають такий самий вплив і на 

персонал закладу, який працює з гостями, які в свою чергу не повинні відчувати на 

собі негативні емоції або якісь проблеми закладу. Хоч і дана риса притаманна 

українцям, проте її весь час потрібно розвивати. Зазвичай, для персоналу ресторанів 

проводять різноманітні тренінги, майстер-класи аби зміцнювати свою корпора-

тивну культуру. 

Українці обожнюють гумор. Для корпоративної культури ресторанів ця риса 

теж є необхідною. Це є певною розрядкою в напружені моменти. Також, гумор 

задає настрій персоналу, який вони передають своїм гостям.  

Отже, український менталітет зароджує вільну, творчу та сумлінну працю. 

Його вплив відзеркалюється в розвитку сервісної корпоративної культури та стилі 

управлінських рішень в сфері гостинності. Можна підсумувати, що ментальні 

засади народу показують відношення до економічної діяльності, визначають стиль 

поведінки та взаємовідносин між персоналом. Тому, підсвідомі риси національної 

ментальності мають важливе значення у процесі створення корпоративної культури 

ресторанного бізнесу. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ГОТЕЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Після значного спаду у 2013–2014 рр., туристичних потоків, коли кількість 

іноземних громадян, що відвідали країну зменшилась з 25 мільйонів до 12,7 – 

65



 
тобто вдвічі, останні три роки відбувається поступове збільшення туристичних 

потоків до Києва і інших міст України. Військові дії на південному сході країни, 

а також нестабільна політична та соціально-економічна ситуація негативно 

позначилися на ринку туристичних послуг. Аналізуючи дані звітності  

Держстату України спостерігаємо тенденцію пожвавлення туристичних потоків 

(табл. 1) [1]. 

Таблиця 1 

Туристичні потоки в Україні у 2013–2017 рр. 

Показники 2013рік 2014 рік1 20151 рік 20161 рік 2017 рік1 2016р. до 
2015р.,% 

2017р. до 
2016р.,% 

Кількість іноземних 
громадян, які відвідали 
Україну – усього2 

24671227 12711507 12428286 13333096 14229642 107,28 106,72 

Кількість туристів,– 
усього,3з них: 934926 339816 372186 488632 516572 131,29 105,72 

іноземні туристи 232311 17070 15159 35071 39605 231,35 112,93 
частка іноземних туристі 
із загальної кількості 
туристів,% 

24,85 5,02 4,07 7,18 7,67 176,41 106,82 

внутрішні туристи 702615 322746 357027 453561 476967 127,04 105,16 
частка внутрішніх 
туристів із загальної 
кількості туристів,% 

75,15 94,98 95,93 92,82 92,33 96,76 99,47 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції 
2 Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації Держприкордонслужби України) 
3 2010 за даними Держстату України 

 

Відповідно зростає відвідування столиці країни. Кількість туристів 

і бізнес-туристів значно збільшилась. У 2017 році потік іноземних туристів зріс 

на 22 %у порівнянні з 2016 роком, внутрішніх туристів відповідно на 38%. 

 
Рис.1. Туристичні потоки до міста Києва у 2015–2018 рр., тис. осіб 
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Попит на послуги готельних господарств теж збільшився, оскільки саме 

готелі виконують одну з важливих функцій в обслуговуванні, забезпечуючи 

туристів житлом та побутовими послугами. Витрати туристів на готельні 

послуги складають від 30 до 70% всіх витрат туристів.  

Середня завантаженість номерного фонду у 2017 році склала 42% і зросла 

порівняно з 2017 на 24 %. 

 

 
Рис. 2. Середня завантаженість номерного фонду  м. Києва  

у 2014–2018 рр., % 

 

 
Рис.3. Дохід від діяльності підприємств туристичної сфери  

(готелі та туристичні підприємства), млрд. грн. 

 

Варто зазначити, що економічна та туристична діяльність України має 

тенденцію до відновлення, тому очікується подальша стабілізація та ріст 

економічних показників. Так, за прогнозами WTTC до кінця року внесок ділового 

туризму (у гривневому еквіваленті) у ВВП прямої туристичної діяльності 
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збільшиться на +10,4% р/р, тоді як внесок туризму з ціллю відпочинку виросте на 

+7,1% р/р. Очікується, що внесок зовнішнього туризму (у гривневому еквіваленті) 

у ВВП прямої туристичної діяльності у 2018 році збільшиться на +9,8% р/р, у той 

же час як внесок внутрішнього зросте на 6,3% р/р. 

Поглиблює конкуренцію на ринку готельних послуг значна насиченість 

готельного ринку. Загальний обсяг пропозиції якісного номерного фонду Києва 

збільшився у 2018 році приблизно на 7% з початку року (на 757 номерів) і склав 

майже 10 800 номерів у 110 об’єктах, де у структурі сегменту переважали готелі 

класу економ і склали 50% від загальної пропозиції. Так як запуск нових об’єктів 

був особливо активним у першому півріччі 2018 року, на ринку готелів Київа було 

введено в експлуатацію два готелі під управлінням міжнародних брендів: Aloft Kiev 

(310 номерів сегменту upscale компанії Marriott International) та Ibis Kiev Railway 

Station (281 номер сегменту midscale компанії Accor Hotels), а також два готелі 

під  управлінням локальних операторів – готель BURSA (33 номери) на вул. 

Констянтинівській, 11 та Favor Park (133 номери) на вул. Маршала Конєва, 6 [ 2]. 

Завдяки активізації зовнішньої діяльності та просуванню українського 

готельного ринку, міжнародні готельні мережі починають розглядати готельний 

ринок Києва як потенційну платформу для виходу, а національні мережі, такі як 

Reikartz Hotel Group продовжують його освоєння. Наразі 2 об’єкти на 

просп. Перемоги, 55 готель Ibis 150 номерів) та Adagio City Aparthotel (100 номерів) 

відомої мережі Accor Hotels, яка теж активно розвивається на українському ринку, 

знаходяться та стадії будівництва та заплановані до введення в експлуатацію 

у 2020–2021 рр. [ 2, с. 2 ]. 

Сприяє жорсткій конкуренції на ринку готельних послуг і дисбаланс попиту 

і пропозиції, що склався через ціноутворення у галузі, в умовах скорочення 

платоспроможного попиту: значно зростають ціни за послуги готелів; деякі готелі 

встановлюють ціни в євровалюті; більшість операторів вводять політику щодо 

скорочення витрат. 
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ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 
 

Процес глобалізації і той негативний вплив, який він чинить на культурні 

традиції, в тому числі і нематеріальну культурну спадщину, залишається однією 

з головних проблем сучасності. Однак існує і ряд інших проблем, тісно 

пов’язаних з навколишнім середовищем, які в сукупності ставлять під загрозу 

існування форм нематеріальної культурної спадщини: технічний прогрес 

і модернізація всього світу, процеси міграції та урбанізації, демографічні та 

економічні кризи, глобальні екологічні проблеми і багато інших чинників. Саме 

тому сьогодні головним завданням залишається виявлення, збереження та 

популяризація цих форм нематеріальної культурної спадщини. 

Потреба в збереженні нематеріальної культурної спадщини полягає 

у наступному: 

по-перше, нематеріальна культурна спадщина є етностворюючой 

частиною національної історії та спадщини; 

по-друге, збереження нематеріальної культурної спадщини означає 

збереження національної культури в умовах глобальної уніфікації; 

по-третє, нематеріальне етнокультурна спадщина, становить мозаїку 

скарбниці культурного різноманіття людства; 
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по-четверте, збереження нематеріальної культурної спадщини означає 

збереження аксіологічного джерела, звідки люди черпають ідеї і натхнення для 

існування і збереження як виду на планеті. 

Збереження нематеріальної культурної спадщини не є самоціллю, 

а направлено на задоволення глибинної потреби людей в почутті прекрасного, 

в художньому самовираженні. 

Нематеріальна культурна спадщина окремої країни є частиною спільної 

спадщини людства в різних областях діяльності, потужним засобом зближення 

народів, етнічних груп і затвердження їх культурної самобутності. 

Конвенція ЮНЕСКО 2003 року «Про охорону нематеріальної культурної 

спадщини» покликана зберегти цю тендітну спадщину, забезпечити її 

життєздатність і створити умови для повного розкриття її потенціалу в інтересах 

сталого розвитку. За Конвенцією ЮНЕСКО про охорону нематеріальної 

культурної спадщини (2003 р.) [1] до нематеріальної культурної спадщини 

належать (НКС): звичаї, форми виразу та представлення, які проявляються 

в усній традиції, традиційній музиці, танцях, театрі, звичаях, обрядах, святах, 

знаннях, що відносяться до природи і всесвіту; традиційних ремеслах, а також 

предмети й культурні простори, які визнаються частиною культурної спадщини, 

передаються із покоління в покоління, постійно відтворюються, формують 

почуття самобутності й наступності, а також узгоджуються з міжнародно-

правовими актами з прав людини. Загальновідомо, що цей перелік не є закритим, 

і це наділяє будь-яку державу можливістю долучити до нього ті об’єкти, які вона 

вважає за необхідні та вжити всіх заходів щодо їх збереження, навіть якщо його 

немає в переліку. 

Однак під захистом вище наведеної міжнародної організації знаходяться 

також звичаї, свята, культурні традиції і навіть їжа. Важливою складовою 

нематеріальної культурної спадщини багатьох народів світу є національна кухня, 

кулінарні традиції. Традиційна українська кухня складається з вікових 

кулінарних прийомів та звичаїв громади предків, що означає колективну участь 
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всієї громади від вирощування врожаю до його приготування способами, які 

сприяють підвищенню харчової цінності. 

Україна також приваблює чисельних туристів не тільки історико-

культурними та унікальними природними пам’ятками, а й національними 

стравами, українськими традиціями гостинності. Українська кухня – це 

характерний стиль кулінарії, практика та традиції, пов’язані з українською 

культурою, кулінарним мистецтвом країни. Відмінною рисою української  

кухні є складна термічна обробка якої піддаються багато харчових продуктів – 

спочатку їх смажать або відварюють, а потім тушкують або запікають [2]. Ця 

складна термічна обробка дозволяє зберегти аромат страв і надає їм соковитості. 

Особливо смачними та корисними є страви з м’яса та овочів – капустяні булочки 

з м’ясом, волинські крученики, яловичина смажена з буряком тощо. 

Деякі страви мають багатовікову історію, наприклад, український борщ. 

Літописи та інші писемні пам’ятки, а також археологічні розкопки, свідчать про 

багатство і різноманітність їжі, яку споживало населення Середньої 

Наддніпрянщини в період Київської Русі. Крім продуктів переробки зерна 

і різних овочів, до «меню» входило м’ясо свійських тварин (свиней, овець, кіз, 

корів, телят) і птиці (курей, гусей, качок, голубів, тетеревів і рябчиків). З диких 

звірів найчастіше використовували для харчування диких свиней (вепрів), 

зайців. З овочів використовували свіжу й квашену капусту, буряки, редьку, 

моркву, огірки, гарбузи. Це був початковий період формування української 

національної кухні. 
За даними опитування іноземних туристів, що прибули на Євробачення 

в Україні в 2017 році, 34% іноземців стали асоціювати Україну насамперед 

з «гостинністю і позитивними людьми» та національна кухня багатьом припала 

до смаку – вареники і борщ сподобалися 85% опитуваних, котлета по-київськи – 

50% [3]. 

В сучасних умовах, в контексті сталого розвитку, дуже важливо зберегти 

цінність української національної кухні, як одного із основних елементів 

нематеріальної культурної спадщини України. На нашу думку, це можна зробити 
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багатьма способами, одним з яких є популяризація української національної 

кухні серед іноземних туристів, що відвідують нашу країну та проживають 

у готелях та харчуються у ресторанах при даних готелях. Слід все більше 

і більше відходити від зарубіжних національних кухонь та впроваджувати 

українське меню у ресторанних комплексах при готелях, у звичайних ресторанах 

України, пансіонатах, баз відпочинку, місцях, де найбільший потік іноземних 

туристів, тощо. 

Статусом «етноресторан», за європейськими стандартами, позначаються 

потужні харчувально-рекреаційні заклади, набір страв в яких формується за 

національно-культурною специфікою з урахуванням конкретної регіональності. 

Незважаючи на обширність територіальної площі нашої держави 

(603,7 тис. км2 , тобто 5,7% території Європи і 44% території світу), відмінність 

природних умов й специфіки культурно-історичного розвитку різних регіонів, 

українська кухня концептуально є цілісною за добором харчової сировини та 

принципами її традиційної кулінарної обробки. Слід зазначити, що українською 

кухнею запозичені чимало технологічних прийомів німецької, угорської, 

татарської, турецької та інших кулінарних шкіл, пристосувавши їх до 

українського смаку. 

Сьогодні існує декілька закладів гостинності, де панує справжня 

українська кухня, як в національному, автентичному виконанні, так і в сучасній 

інтерпретації (таблиця 1). 

Таблиця1 

Характеристика закладів гостинності, де панує українська кухня 

Назва закладу 
гостинності 

Характеристика 

Готель «Пектораль» Розташований в північній частині легендарного острова 
Хортиця. Краса природи і історична унікальність місцевості 
створюють атмосферу гармонії, спокою і безтурботності. У 
ресторані готелю «Пектораль» готують страви української 
національної кухні. 

Ресторан «Кобзар» 
 

Для прихильників української кухні та стриманого 
національного стилю в готелі «Мир» відкритий ресторан 
«Кобзар». Спокійна атмосфера та відмінний сервіс сприяють 
проведенню зустрічей і ділових обідів. 

72



 
Готель «Коруна» Курортний готель «Коруна» розташований у селі Татарів в 

оточенні мальовничих Карпатських гір. «Коруна» – це не тільки 
сучасний комплекс відпочинку, а й цікава етнографічна пам’ятка. 
Однією з споруд готелю є  оригінальна гуцульська хата, 
збудована в гірському селі Шепіт ще в 1931 році і дбайливо 
перенесена в «Коруна» в 2005-му. Відвідувачам готельного 
ресторану запропонують страви старовинної гуцульської, 
української кухонь. 

 

В умовах відродження економіки України, саме такі готельно-ресторанні 

комплекси, заклади гостинності можуть бути названі підприємствами, що 

популяризують українську національну кухню. Народна кухня – це така ж 

культурна спадщина українського народу, як мова, література чи мистецтво. 

Українська кухня складалася протягом віків і з давніх часів відрізнялася 

різноманітністю страв, високими смаковими і поживними якостями. На думку 

відомих київських рестораторів, в Україні є родюча земля, розвинене 

сільськогосподарське виробництво, всі продукти і всі умови для створення 

якісних закладів і розвитку сучасного мистецтва приготування їжі по-українськи 

та в цілому  ресторанної культури. 

Найкращим чином популяризувати національну кухню України та зробити 

її дійсно значущим елементом нематеріальної культурної спадщини можуть саме 

заклади гостинності. Адже саме готельно-ресторанні комплекси, це місця 

найбільшої атракції іноземних туристів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Конвенція ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної 
спадщини. Конвенція, Міжнародний документ від 17.10.2003 р. [Електронний 
ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/995_d69. 

2. Українські бренди: борщ, історія борщу [Електронний ресурс] // Режим 
доступу: https://smakplus.com/cuisine/ukrainian-cuisine. 

3. Опитування показало, чи хочуть іноземці їхати до України після 
Євробачення [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/opros-pokazal-hotyat-li-inostrancy-ehat-v-ukrainu-
posle-evrovideniya-1023815.html 

 

  

73



 
Ворошилова Г. О., канд. екон. наук, доцент,  

доцент кафедри готельно-ресторанного  
і туристичного бізнесу  

Рокитько Ю. А., магістрант 
кафедри готельно-ресторанного 

і туристичного бізнесу, 
Київський національний університет  

культури і мистецтв, 
Київ, Україна 

 
МІСЦЕ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ  

В РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
 

Дослідження культурної спадщини є важливою складової патріотичного 

виховання молоді, любові та поваги до національної культурної спадщини та 

толерантності і поваги до інших культур. В туристичній сфері це особливо 

важливо, оскільки на сьогодні національний туристичний ринок, внутрішній 

туризм в Україні формують патріоти батьківщини, свого села, містечка 

дестинації. 

Нематеріальна культурна спадщина – це потужний туристичний ресурс, 

який вимагає збереження, вивчення та популяризації за рахунок у т.ч. 

туристичних подорожей та екскурсій. 

Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, термін «нематеріальна культурна 

спадщина» означає «звичаї, форми представлення та вираження, знання 

і навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти 

й культурні простори, визнані співтовариствами, групами і, в деяких випадках, 

окремими особами в якості частини їх культурної спадщини» [5]. 

Нематеріальна культурна спадщина відіграє надзвичайно важливу роль 

у формуванні ідентичності окремої соціальної групи і особистості. Існування 

нематеріальної спадщини в її великому багатстві є необхідною умовою для 

збереження культурного розмаїття в умовах зростаючої глобалізації. Взаємне 

розуміння нематеріальної культурної спадщини різних громад допомагає 

в проведенні міжкультурного діалогу і виховує взаємну повагу до інших 

способів життя.  
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Основним документом, який визначає сутність нематеріальної культурної 

спадщини та регламентує діяльність щодо її збереження є Конвенція про охорону 

нематеріальної культурної спадщини, яка була прийнята на 32 сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО 17 жовтня 2003 року. Україна приєдналася до Конвенції 

6 березня 2008 року відповідно до Закону України «Про приєднання України до 

Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини»[1]. 

В країні також затверджений Перелік елементів нематеріальної культурної 

спадщини України, до якого включені: 

1) Опішнянська кераміка;  

2) Косівська мальована кераміка;  

3) Кролевецькі ткані рушники;  

4) Культура хліба (Хлібна культура і традиції);  

5) Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне 

малярство ХІХ–ХХІ ст.ст.; 

6) Козацькі пісні Дніпропетровщини [2]. 

Українські об’єкти нематеріальної культурної спадщини відображають 

збережену етнокультурну самобутність історичних країв нашої держави, 

зокрема Буковини, Покуття, Закарпаття, Волині, Поділля, Слобожанщини тощо, 

і тим самим забезпечують конкурентні переваги українського туристичного 

продукту на світовому ринку туризму, що дозволяє нашій країні підвищити 

темпи розвитку туристичного бізнесу разом з малим підприємництвом, яке 

забезпечує відродження і збереження етнокультурної самобутності українського 

народу. 

Розвиток туризму на основі пожвавлення використання ресурсів 

нематеріальної культурної спадщини регіонів нашої країни вирішить також 

низку напружених соціальних проблем, найперше, безробіття, закордонного 

заробітчанства, а також сприятиме вихованню національно-патріотичних 

почуттів своїх громадян. 

Серед великої кількості шедеврів нематеріальної культурної спадщини, які 

сформувалися як об’єкти туристичного інтересу, слід виділити, такі: 
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 легенди Криму та Карпат, що пов’язані з історичними подіями; 

 стародавнє дійство присвячене Купайлу, що не поступається 

карнавалам, занесеним до переліку свят, що охороняються ЮНЕСКО; 

 вертепи та різдвяні колядки, які поєднують карнавальні й пісенні 

дійства; 

 писанкарство, гончарство, кобзарство і т. ін., що виражають культуру 

і мистецтво підприємницької діяльності. 

Задля збереження та збагачення наведеного переліку об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини та  включення їх до світових надбань у цій 

сфері, необхідно розробити національну програму їх вивчення, відродження, 

збереження та використання в туристичній діяльності. Зрозуміло, що виконання 

такої програми потребує створення туристично-інформаційних центрів 

популяризації об’єктів української культурної спадщини, які, як доречно 

зазначає О.І. Орленко, виконують функції інформаційного, координаційного та 

навчального осередку, підтримуючи розвиток туризму і забезпечуючи тим 

самим стратегічний розвиток внутрішнього та в’їзного туризму [4, с.35]. Все це 

потребує державної фінансової підтримки й розвитку волонтерського руху, 

спрямованого на вивчення й відродження культурної спадщини України 

відповідно до конвенції ЮНЕСКО з цих проблем. 

Розвиток туризму в Україні потребує наукового дослідження, розробки 

й популяризації привабливих для задоволення туристичного попиту об’єктів. 

В умовах визнання пріоритетності туризму в соціально-економічному розвитку 

України і набуття ним характеру потужної туристсько-рекреаційної індустрії 

підвищення уваги до проблем формування й популяризації привабливих для 

туристів об’єктів відвідування стає доволі актуальним [6]. 

Отже, історико-культурна спадщина, як матеріальна, так і нематеріальна, має 

величезне значення і вплив на моральне і духовне життя суспільства. Для збереження 

та збагачення переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, включення їх 

до реєстрів надбань людства, необхідно розробити національну програму їх 

вивчення, відродження, збереження та використання в туристичній й у 
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соціокультурній діяльності загалом. Все це потребує вагомої державної фінансової 

підтримки, цілеспрямованої державної політики, спрямованої на вивчення й 

відродження історико-культурної спадщини етнорегіонів України, її культурних 

надбань відповідно до Конвенції ЮНЕСКО з цих проблем. 
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ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКИЙ СТИЛЬ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 

 
У сучасній культурі України помітний потяг до утворення своєрідного, 

етнонаціонального художньо-мистецького стилю із цілою низкою визначальних 

рис, що обумовлюють зв’язок традицій минулого і новацій сьогодення. За цих 
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обставин готельно-ресторанне середовище покликано стати художньо-

естетичним витвором митців, що матиме важливе значення як для вітчизняної 

культури загалом, так і для готельно-ресторанних підприємств, зокрема, 

забезпечуючи їх необхідним рівнем рекреаційних, екологічних, естетичних 

умов. 

Сучасну історіографію даної проблеми презентують праці О. Боднара, 

С. Виткалова, В. Даниленка, Ю. Легенького, С. Оборської, М. Подлевських, 

А. Пригорницької, Н. П’ятницької й ін., в яких організація готельно-

ресторанного середовища розглядається як соціокультурний феномен, 

онтологічно закорінений у людському бутті в якості універсального засобу 

відтворення й регулювання людських стосунків.  

Наявність низки ґрунтовних праць з даної проблематики не виключає 

істотних прогалин. Актуальність дослідження обумовлена браком фундамен-

тальних робіт із художнього оформлення рекреаційного середовища, 

недостатнім аналізом теоретико-методологічних засад художньої організації 

цього простору й визначення основних принципів мистецьких підходів, що 

притаманні саме українській культурі.  

Декоративне мистецтво слугує для художнього оформлення побуту 

людини. Це особлива частка декоративного мистецтва, у якій творчий процес 

протікає на засадах передачі нащадкам майстрами з народу цілої системи 

традиційних художніх принципів, образів, сюжетів, орнаментальних мотивів, 

специфічних прийомів виконання тощо. 

Архітектурне оформлення готельно-ресторанного комплексу включає 

просторове рішення готельно-ресторанних приміщень, об’єктивоване 

у мистецьких технологіях використання конструктивних систем, художньому 

застосуванні будівельних та оздоблювальних матеріалів, виробів декоративного 

мистецтва, оригінальних приборів освітлення і іншого устаткування. Включення 

скульптури, компонентів декоративно-прикладного мистецтва у художню 

організацію фасадів підсилює виразні засоби архітектури у створенні певного 

візуального образу будівлі, її індивідуальності, упізнаваності.  
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Відтак дослідження теорії й історії феномену гостинності у контексті 

організації художньо-естетичного середовища готельно-ресторанного підпри-

ємства стає одним з важливих напрямів сучасного мистецтвознавства. Виник-

ненню зазначеного явища як наукової проблеми сприяла гуманітаризація 

українського суспільства, активізація дослідницьких практик проблем 

гостинності. 

У полі фахового аналізу українських та зарубіжних дослідників 

перебувають проблеми, пов’язані із сутністю та специфікою художньо-

естетичного середовища функціонування готельно-ресторанного комплексу, 

культурно-історичні традиції художньо-естетичного оформлення гостинних 

послуг. Художньо-стилістичне оформлення готельно-ресторанних закладів 

у кінці XIX – на початку XX ст. символізувало пошук художників-дизайнерів до 

синтезу мистецтв в гармонійному предметному середовищі у контексті модного 

використання як традиційних декоративних засобів художнього вираження, так 

і нових декоративних віянь стилю модерн. 

Стильово-композиційне розмаїття інтер’єрів готельно-ресторанних 

закладів доцільно диференціювати за функціональною належністю до 

динамічної й статичної груп. Визначальною є зорієнтованість на внутрішню 

композиційну єдність обіднього залу, холу, сходів, ганку і зовнішнього 

середовища. Зазначене є особливо важливим при проектуванні ресторанів, 

розташованих за містом, на території лісопаркової зони, а також у районах, 

насичених старовинними архітектурними формами. 

Органічно вписуються «неомодерністські» об’єкти готельно-ресторанних 

комплексів у конкретний природний ландшафт, тобто біоніко-природну 

ансамблевість зазначеного комплексу, неординарність планувальних художніх 

рішень, особливо при проектуванні малоповерхових будівель готельно-

ресторанних комплексів класу «люкс», конструювання оригінальних 

функціонально-просторових й художньо-образних мистецьких технологій 

оформлення з використанням багаторазово випробуваних природних й новітніх 
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синтетичних матеріалів й за створення максимально сприятливих умов для 

забезпечення екологічної чистоти природного середовища  

Архітектурний простір завжди пов’язаний з певною епохою, в якій усе – 

типи споруд, їх формотворчі стильові ознаки – ілюструє особливості часу, його 

умови. Художнє оформлення інтер’єрів сучасних готельно-ресторанних комп-

лексів оригінальним декором й колористикою сприяє психологічній релаксації 

у поєднанні з отриманням художньо-естетичного задоволення, що супрово-

джується позитивним емоційним настроєм людини, відчуттям естетичного 

комфорту. Зазначений стан забезпечується технологіями, засобами і прийомами, 

які сприяють єдності і цілісності предметного середовища інтер’єру. Специфіка 

впливу різних факторів: соціальних, економічних, науково технічних, етнічних, 

психологічних й ін., які схильні до глибоких взаємовпливів, завжди проявляється 

в архітектурних спорудах незалежно від використання нових форм або 

наслідування минулого.  
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ТУРИЗМ І НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА В УКРАЇНІ: 

НОВІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. в багатьох країнах світу проявився запитом 

на активне відродження самобутньої національної культури, спричинене 

своєрідним «етнічним вибухом» або «етнічним ренесансом». Його сутність 

полягає в демонстративному розвитку етнічної самосвідомості та прагненні 

репрезентувати світові унікальні надбання етнічних спільнот не через просте 

копіювання минулого, а інструментарій трансформації його «… у дещо 
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сучасне, формування нового суспільства через відродження старої етнічності 

та збереження кілець у ланцюгу поколінь» [2, с. 97]. 

Це посприяло згуртуванню міжнародного світового співтовариства 

навколо ідеї відтворення, збереження та популяризації культурної спадщини, 

та зокрема, такого її різновиду як нематеріальна культурна спадщина (далі – 

НКС). Згідно з Конвенцією ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної 

спадщини (далі – Конвенція) вона характеризується як «звичаї, форми 

представлення та вираження, знання і навички, а також пов’язані з ними 

інструменти, предмети, артефакти й культурні простори, визнані 

співтовариствами, групами і, в деяких випадках, окремими особами в якості 

частини їх культурної спадщини» [1]. 

Україна ратифікувала документ міжнародного права лише в 2008 р. 

і майже десятиліття перебувала в стані інституційного очікування, не 

проявляючи з боку державних структур особливого інтересу до НКС.  

Проте останніми роками помітними стали згуртовані дії в контексті 

реалізації основних положень Конвенції на всіх рівнях виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. Активно сприяє цьому і децентралізація як процес 

передачі значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності від 

державних інституцій громадам. Саме їм належить повне право вибору 

ключових векторів розвитку територіальних об’єднань.  

В таких умовах якраз і відбувається пошук основних ресурсів, 

інструментів та засобів для формування ідентифікаційного «обличчя» 

території на локальному, регіональному та світовому рівнях [3].  

З огляду на це, вважаємо, що саме НКС у всіх її проявах (усних традиціях 

та формах вираження, зокрема, в мові як носії НКС; виконавському мистецтві; 

звичаях, обрядах, святкуваннях; знаннях та практиці, що стосуються природи 

та Всесвіту; традиційних ремеслах) [1] здатна заявити світові про унікальність 

локальної ідентичності території та її мешканців.  

Саме «не копіювання», а «оновлення», «не запозичення», 

а «модернізація» формують базис для розвитку НКС в громадах та 
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демонструють реалізацію концепту «етнічного ренесансу» Е. Сміта 

в глокальних та глобальних маштабах.  

Українська держава, ніби прокинувшись від чергового летаргійного сну, 

активно заявляє про унікальні шедеври НКС на рівні територіальних 

об’єднань і намагається застосовувати всі можливі засоби сучасних 

комунікацій для презентації її в широкому інформаційному просторі.  

Потужним ресурсом втілення таких ініціатив є туризм як інструмент 

поширення ознак локальної ідентичності територій, що мають свої унікальні 

ресурси НКС. Водночас, варто пам’ятати, що саме громаді належить виключне 

право виступати єдиним і основним бенефіціарієм врегулювання будь-якої 

туристичної діяльності, пов’язаної зі спадщиною, яка поширена в певній 

місцевості. Адже неетичне ставлення до традицій, надмірна комерціалізація, 

нівелювання інтересів громади, нерегульовані туристичні потоки: все це може 

спричиняти  загрози для елементів НКС.  

З урахуванням етики здійснення туристичної діяльності в зонах 

побутування елементів НКС, представники вітчизняного туристичного 

бізнесу все частіше співпрацюють з місцевими громадами і залучають до 

програм відвідування туристів локальні практики поширення НКС для 

вітчизняних та іноземних мандрівників. 

Активними формами співпраці є: проведення зустрічей з носіями НКС, 

організація майстер-класів та дегустацій, проведення квестів, залучення до 

спільних екскурсійних програм тощо у місцях побутування елементів НКС. 

Водночас відчутним є брак офіційної інформації на сайтах органів місцевого 

самоврядування про елемент НКС як ресурс локальної ідентичної громади.  

Сучасний мандрівник, у переважній більшості, обирає майбутній 

туристичний маршрут не спонтанно, а у відповідності до своїх мотиваційних 

уподобань, а тому бажає отримати необхідну інформацію з різних джерел, 

якими можуть бути і веб-ресурси органів місцевого самоврядування. Тому 

доречним о цьому контексті є синергетичний підхід до популяризації НКС 

засобами туризму в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці та 
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держави в цілому, яка спроможна задіювати всі необхідні засоби комунікацій 

для поширення знань про НКС. 

До того, ж вважаємо за необхідне, на Офіційному веб-сайті оприлюд-

нення реформи децентралізації в Україні «Децентралізація дає можливості» 

[4] розширити представлення інформації про унікальні практики НКС 

в рубриці «Культура» з урахуванням презентації успішного досвіду 

вітчизняних та іноземних територіальних об’єднань. 
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ  
ЯК АТРАКТИВНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС 

 
В умовах сучасної ринкової економіки туризм є об’єктом вивчення 

багатьох наук. Це свідчить про те, що туризм охоплює не лише економіку 

різних країн, а також культурну спадщину, традиції, релігію та ремесла. 

В Україні є велика кількість регіонів, які багаті унікальними історичними 
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територіями, мальовничими ландшафтами, стародавніми містами, садово-

палацовими і парковими ансамблями, що постають в центрі уваги дослідників.  

В українському суспільстві все помітнішим стає поглиблення інтересу 

до історичного минулого, дослідження невідомих сторінок вітчизняної історії. 

Більше робиться акцент на роль культурної спадщини як матеріальної, так 

і нематеріальної, як складових формування української ідентичності, мови, 

традицій, духовних цінностей, що є важливим фактором усвідомлення 

українців як єдиної нації. Тому, актуальним в наш час є залучення та 

популяризація атрактивних об’єктів відвідування, що ідентифікують в уяві 

туриста певну територію та задовольняють споживчий попит відвідуванням 

унікальних туристичних атракцій. 

Важливе місце серед туристичних ресурсів посідають об’єкти 

нематеріальної культурної спадщини українського народу, що виступають 

підґрунтям культурно-пізнавально, етнічного, паломницького та інших видів 

внутрішнього та в’їзного туризму. 

Об’єкти нематеріальної культурної спадщини (далі – НКС) 

відображають збережену етнокультурну самобутність етнорегіонів України: 

Буковини, Гуцульщини, Бойківщини, Покуття, Опілля, Закарпаття, Волині, 

Поділля, Слобожанщини тощо. Передача та популяризація традицій, 

оригінальність та неповторність їх представлення приваблює туристів та 

підвищує конкурентні переваги українських соціокультурних послуг на 

світовому ринку та сприяє вихованню національно-патріотичних почуттів 

українців. 

Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, термін «нематеріальна культурна 

спадщина» означає «звичаї, форми представлення та вираження, знання 

і навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти 

й культурні простори, визнані співтовариствами, групами і, в деяких випадках, 

окремими особами в якості частини їх культурної спадщини». Термін 

«охорона» означає заходи, спрямовані на забезпечення життєздатності 

нематеріальної культурної спадщини, у тому числі і ідентифікації, 
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документування, дослідження, збереження, захисту популяризацію, підви-

щення її ролі, її передачу, зокрема шляхом формальної та неформальної освіти, 

а також відродження різних аспектів такої спадщини [1].  

Для успішного розвитку сфери НКС потрібен конкурентоздатний та 

компетентний в цій сфері кадровий персонал. Слід поєднати традиційні форми 

діяльності, які історично сформували ці території, з інноваційними видами, до 

яких відноситься і туризм. Важливість кваліфікованого аналізу та оцінки НКС, 

полягає в обґрунтуванні його подальшого ефективного використання.  

Україна належить до країн з багатою історико-культурною спадщиною. 

З метою збереження та вивчення історії культури, а також дотримання 

законодавства про їх охорону і використання 21 грудня 1966 р. було створено 

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (далі – УТОПІК) – 

громадська організація, яка має багаторічну історію, традиції, фундаментальні 

напрацювання у пам’яткоохоронній галузі. 

Відповідно до статуту, Товариство є недержавною, неприбутковою 

всеукраїнською громадською організацією, що на добровільних засадах 

об’єднує за спільними інтересами широкі верстви населення, колективи 

організацій та установ, які здійснюють свою діяльність в галузі охорони 

культурної спадщини та розвитку туризму в нашій країні. Товариством було 

створено низку наукових та культурно-просвітницьких центрів, таких як: 

Науково-дослідний центр «Часи козацькі», Культурологічний центр УТОПІК. 

Кожного року товариство проводить широку просвітницьку діяльність, а також 

є засновником та видавцем інформаційно-методичних бюлетенів «Пам’ятки 

України: історія та культура». Значна сфера діяльності присвячена численним 

публічним та науковим заходам, які покликані привернути увагу всіх людей 

пам’ятко-охоронної проблематики нашої країни. 

Таким чином громади створили проект «Муніципальний розвиток та 

оновлення старої частини міста Львова». Починаючи від 2012 р. в рамках 

проекту організовується «Майстерня міста». Для цього створюється 

спеціальний відкритий павільйон, який протягом двох-трьох тижнів служить 
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місцем для різних заходів, де відбуваються семінари, виставки, освітні проекти 

для дітей та молоді, кінопокази тощо. Це дає можливість людям більше 

поринути в минуле і пам’ятати завжди свою історію. За допомогою таких 

заходів туристи можуть самостійно зробити сувенір, який залишиться в їхній 

пам’яті назавжди, а емоції, які будуть їх переповнювати, допоможуть залучити 

більше туристів та сформувати незабутнє враження про Україну, куди хочеться 

повертатись знову і знову. Такі презентації «Майстерні міста» вже відбулися 

у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Одесі та Києві. 

Загальний рівень соціально-економічного розвитку країни та його 

складових, що визначають успішність реалізації історико-культурного 

потенціалу, зокрема рівня розвитку музейної та туристської діяльності, їхньої 

інфраструктури, кадрового та організаційного потенціалу, відповідного 

законодавчого та фінансового рівня у сфері туризму, для якої культурна 

спадщина є ресурсним джерелом та через яку, головним чином, включається 

до соціально-економічного розвитку країни, до цих пір законодавчо не 

затверджена методологія кількісного визначення впливу туризму на економіку 

та соціальну сферу держави. А через це складно чітко визначити економічну 

роль туризму і, відповідно, культурної спадщини для певної території та їхній 

вплив на національну економіку в цілому [3]. 

Історико-культурна спадщина, як матеріальна, так і нематеріальна, має 

великий вплив на моральне і духовне життя. Для збереження та збагачення 

переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, включення їх до 

реєстрів надбань людства, необхідно розробити національну програму їх 

вивчення, відродження, збереження та використання в туристичній 

й у соціокультурній діяльності загалом. Все це потребує вагомої державної 

фінансової підтримки, цілеспрямованої державної політики, спрямованої на 

вивчення й відродження історико-культурної спадщини етнорегіонів України, 

її культурних надбань відповідно до Конвенції ЮНЕСКО з цих проблем.  

Важливим елементом є комунікація всіх стейкхолдерів для збереження 

культурної спадщини, і лише тоді настануть якісні зміни, коли всі учасники 
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різних професій будуть згуртовано працювати. Успішне, планове та гармо-

нійне відродження культурної спадщини можливе за умови узгодженості дій 

підприємницькою діяльністю та сформованою позицією місцевої громади.  

До збереження культурної спадщини необхідно залучати такі інституції, 

які будуть незалежні від державних фінансових джерел. На культурну політику 

повинні впливати науковці та громадські організації, їхня думка повинна 

враховуватись першою у питанні збереження культурної спадщини. Також 

важливим є визнання місцевої громади цінності тих туристичних ресурсів 

матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, які є її родзинкою, 

брендом тощо. Важливим чинником культурного розвитку території мають 

бути освітні програми, що залучають до цієї роботи небайдужих та 

ініціативних людей, для проведення фестивалів, волонтерських робіт, 

семінарів, конференцій, інших комунікативних заходів. Місцева спадщина 

є важливим чинником приваблення інвесторів та їх ресурсів. Тому наявність 

грамотних та оригінальних проектів зі збереження спадщини є важливою 

передумовою для розвитку громад. Використання різних форм залучення 

елементів нематеріальної культурної спадщини України до туристичних 

практик сприятиме їх популяризації, а їх різноманіття забезпечить розвиток 

туризму навіть у кризових умовах. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ  
ЯК СКЛАДОВА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 

 
Сучасний світ перебуває в стані парадигмальної трансформації, алгоритм 

якої є невизначеним і непередбачуваним. Цивілізаційно-культурне протистояння 

в країнах західної демократії спричиняє порушення системи взаємодії 

багатокультурних спільнот, що, формуючись упродовж тисячоліть, встановили 

звичаї та традиції оптимальної гостинної взаємодії в результаті міжкультурного 

діалогу. Відновлення втраченої рівноваги повинно стати імперативом сучасної 

гуманітарної політики. Одним зі шляхів цього відновлення є культивування 

середовища, у якому процвітатиме справжня гостинність. 
У туризмі й через туризм індивід «відривається» від звичного домашнього 

комфорту, побуту, стилю життя, свідомо обмежує кількість речей, якими 

користується, харчується інакше, ніж удома, тощо. Під час подорожі людина 

відчуває своєрідний дискомфорт, який гостинність має компенсувати і замістити 

відчуттям нового комфорту. Згідно з філософією гостинності, «інший» має 

створити для «подорожуючого» такі умови, за яких він не почувався би «чужим», 

«стороннім», «відторгнутим». 

Нині розвиток туризму поєднує одночасно процеси глобалізації 

з підвищенням цінності місцевих ресурсів. Світ стає все відкритішим, проте 

туристи шукають нових вражень, основаних на локальній ідентичності та 

культурі. 

Британський соціолог Дж. Уррі стверджував, що сучасний світ охоплений 

процесом «виробництва» і «споживання» місць, а його розвиток визначається 

множинністю мобільностей, їхньою поширеністю в усіх сферах індивідуального 

і суспільного буття. 

Туризм, перетворившись на глобальний феномен, переміщується зі сфери 

глобальних маргіналій у центр не лише практичного, а й академічного інтересу 
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і доводить, що туристичні практики повинні бути осмислені у взаємодії з іншими 

глобальними феноменами. У сферу туризму потрапляють різні простори 

споживання, у межах яких відбуваються трансферні перевезення, готельний 

бізнес, подорожі, дизайн, виробництво глобальних символів, образів і об’єктів 

глобалізованого світу. Дж. Уррі вважав, що мобільності сучасного суспільства 

символізують волоцюга, номад і турист, де перші два фіксують хаотичність рухів 

та неможливість перебування в певному місці, а турист уособлює й символізує 

організовані маси людей, що схильні нав’язувати чужим місцевостям свої сенси 

та стандарти. 

Основною світовою тенденцією формування сучасного суспільства 

є перехід від сировинної та індустріальної економіки до сервісної, яка зумовлює 

взаємодію споживача й постачальника послуг, що виражається в повнішому 

задоволенні особистих (специфічних) запитів і потреб клієнтів. Таким чином, 

клієнтоорієнтованість стає головним орієнтиром діяльності підприємств 

індустрії гостинності, які є талановитими представниками сервісної економіки 

і чітко відображають її специфіку. 

Поряд із туризмом, готельна сфера є невіддільною частиною креативної 

економіки і економіки вражень, в основі якої бажання і потреби людини в набути 

нового досвіду. Як показала практика, застосування в просуванні готельного 

продукту інструментів, що впливають на отримання нових вражень, відчуттів 

і переживань, сприяє залученню постійних клієнтів, від яких залежить 60% 

доходів готельного підприємства. З точки зору економіки вражень ціна 

готельного продукту визначається не лише вартістю номера і додаткових послуг, 

але й можливістю гостя отримати нові позитивні враження; різною платною або 

безкоштовною сувенірною продукцією, що дозволить готелю закріпити за 

гостем статус постійного клієнта.  

Сфера діяльності індустрії гостинності пов’язана з функціонуванням 

численних підприємств різної спрямованості і спеціалізації (готелі, ресторани, 

туристичні агентства, музеї, транспортні компанії, інформаційні центри), 

об’єднаних спільною метою – задоволення будь-яких запитів та бажань 
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споживачів. Немало вчених відзначають величезну кількість видів діяльності, що 

входить в індустрію гостинності.  

Так, наприклад, Р. А. Браймеру зазначив: «індустрія гостинності 

є поняттям, що об’єднує різноманітні форми підприємництва, які спеціалі-

зуються на ринку послуг, пов’язаних з прийомом і обслуговуванням гостей... 

Складно надати повне і точне визначення гостинності, але кожен із нас може 

відразу помітити, коли вона відсутня». 

Під впливом зростаючого попиту на різноманітні види послуг гостинності 

відбувається їхня диверсифікація. Недостатньо задовольнити базові потреби 

туристів у розміщенні, харчуванні й пересуванні – перед підприємствами 

туристичного сектора постає нагальне питання про підвищення 

конкурентоспроможності своїх послуг не тільки в ціновому та якісному аспектах 

відносин, але й з точки зору їх унікальності і самобутності. Ці тенденції сфери 

гостинності відповідають загальним змінам у моделях споживання сучасних 

людей: зростаючому попиту на враження та емоції; запитом на креативність 

і залучення споживача до процесу виробництва послуг, підвищеного попиту на 

автентичну продукцію та послуги, появі постмодерністських стилів 

споживання , що характеризуються інтересом до звичайних, повсякденних 

і утилітарних елементів життєдіяльності. Очевидно, щоб бути конкуренто-

спроможним, туристичні пропозиції території повинні передбачати різноманітні 

та актуальні продукти і послуги, відповідно до тенденцій споживання.  

Готель продає не тільки основні й додаткові послуги, об’єднані в готельний 

продукт, а ще й враження, тому готельний номер з красивим видом може 

коштувати дорожче, оскільки надає своїм гостям не лише комфортний номер, а й 

можливості, наприклад, отримати незабутні враження від чашки кави, випитої на 

балконі під час заходу сонця. Активними методами сприйняття вражень, що 

практикуються в сучасних готелях, можна вважати кулінарні майстер-класи, 

різні квести, інтерактивні музеї, проведення різних форумів, конференцій, 

майстер-класів в спеціально обладнаному конгрес-холі. Культурні, спортивні, 

економічні та політичні заходи; природні й природно-антропогенні ресурси 
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є суттєвим фактором привабливості і визначають ступінь тяжіння туристів та 

бізнесменів в регіоні. Ще одним активним способом сприйняття вражень 

є театралізація, коли клієнт готельного підприємства не просто дивиться, 

наприклад, шоу в ресторані готелю, а бере в ньому активну участь. Для цього 

готелі залучають аніматорів, організовують театралізовані вистави для зустрічі 

гостей. Одним із активних способів отримання нових вражень є відхід від 

реальності, саме тому такими популярними є казино в готелях. Один із варіантів 

створення незабутніх вражень у готелі – прокат спортивного інвентарю, послуги 

інструктора з екстремальних видів спорту, чим вже активно користуються 

курортні готелі. 

Надзвичайно популярною нині стає організація вражень у тематичному 

контексті (східний стиль, світ Дикого Заходу, сільський стиль тощо), Наприклад, 

у готельному бізнесі це дизайн гостьових будинків, де кожна кімната оформлена 

в тематиці різних країн і міст, таким же прикладом є бутик-готелі, девіз яких – 

створення теплої, домашньої і навіть інтимної обстановки з урахуванням 

побажань гостей.  

Відкриття мережевих дизайнерських бутик-готелів у сегменті upscale 

(вище середнього) є одним із важливих світових трендів у сучасній індустрії 

гостинності. Це відповідь на запит споживачів того сегмента культурного 

туризму, які, обираючи мережевий стандарт якості, не хочуть жити 

в стандартизованих готелях. Їм важливо, щоб готель відбивав автентичність 

місця, запрошуючи, таким чином, до подорожі. Зазвичай, це гості з рівнем 

доходів вище середнього, вимогливі до рівня технічного оснащення готелю, 

наявності якісного Інтернету. Крім того, це гості, готові до незвичайного досвіду, 

які бажають отримати індивідуальний сервіс і надають перевагу метушні 

великих готелів.  

В умовах конкурентного ринку послуг гостинності підприємства 

готельного бізнесу під час обслуговування туристів та інших категорій громадян 

повинні забезпечити не лише високий рівень комфорту проживання, але 

й постійно підвищувати сервісне обслуговування клієнтів, пропонувати 
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широкий вибір додаткових та супутніх послуг, зокрема інформаційні, побутові, 

посередницькі, послуги бізнес-центру, організації дозвілля та ін.. 

З’явилися у клієнтів і нові життєві орієнтири, на які готелям слід зважати. 

Особливо це стосується потреби в спілкуванні та обміну враженнями під час 

подорожі. Серед основних трендів готельного бізнесу: наявність якісного, 

швидкого і бажано безкоштовного Інтернету, який замінив комерційні зони на 

території готелю з товарами для подорожей, газетами та журналами, також він 

відсунув телевізор і телебачення на задній план; розвиток бюджетних брендів 

лайф-стайл, зокрема для ділових мандрівників, сімейних туристів, молодих 

людей, екотуристів і Backpack (туристів з рюкзаками); у багатьох готелях зараз 

активно реалізується концепція «опен-лобі», коли зона ресепшену і ресторану 

поєднана і відкрита, що дозволяє гостям готелю проводити більше часу 

в неформальній обстановці, спілкуватися, зокрема в соціальних мережах; 

додаткові розважальні послуги та наявність кімнат, де можна пограти в більярд, 

пінг-понг або настільний теніс, що дозволяє туристам знайомитися і спілку-

ватися, весело проводити час, перебуваючи в готелі; створення домашньої 

атмосфери в хостелах. На думку експертів, у майбутньому вони захоплять 

великий сегмент готельного ринку. Зараз з’явилися заможні мандрівники, котрі 

спеціально селяться в хостелах, щоб краще пізнати культуру країни, до якої вони 

приїхали. Крім цього, майже у всіх хостелах є кухня, отже, можливість 

приготувати домашню їжу, а не їсти те, що пропонують у ресторанах.  

Сьогодні туристи бажають відчути реальну автентику – місцеву кулінарію, 

приготування їжі місцевими жителями, у їхньому власному будинку. Peer-to-peer 

dining – запрошення до столу, знайомство з національною кухнею, майстер класи 

з кулінарії, гастрономічні тури.  

Потреба на різноманітні види послуг гостинності відбувається поетапно, 

перш за все щоб задовольнити базові потреби туристів у розміщенні, харчуванні 

й пересуванні. Перед підприємствами туристичного напряму постає нагальне 

питання про підвищення конкурентоспроможності та високого рівня своїх 

послуг не тільки в ціновому та якісному аспектах відносин, але їх унікальності 
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і самобутності. Сфера гостинності відповідає зростаючому попиту на враження 

та емоції; запитом на креативність і залучення споживача до процесу 

виробництва послуг, підвищеного попиту на автентичну продукцію та послуги, 

появі постмодерністських стилів споживання, що характеризуються інтересом 

до звичайних, повсякденних і утилітарних елементів життєдіяльності. Щоб бути 

конкурентоспроможним, туристичні території повинні передбачати різноманітні 

та актуальні продукти і послуги, відповідно до тенденцій споживання.  

З точки зору економіки вражень ціна готельного продукту визначається не 

тільки вартістю номера і додаткових послуг, але і можливістю гостя отримати 

нові позитивні враження; різну продукцію, що дозволить готелю закріпити за 

гостем статус постійного клієнта. Відмінною особливістю готельних послуг є те, 

що вони синтезуються на стику матеріальних (надання номерного фонду, 

харчування) і нематеріальних послуг (сервіс, атмосфера гостинності). 

 Отже, кожен народ має свою національну культуру, яка включає 

багатовікову історію кухні, численні і різноманітні традиції в гастрономічній 

культурі, регіональні кулінарні особливості, безсумнівно, є найбагатшим 

ресурсом для успішного формування та розвитку в будь-якій країні 

гастрономічного туризму. Останніми роками гастрономічний туризм став одним 

з найдинамічніших та найкреативніших видів туризму, що формує нові види 

закладів гостинності та сприяє диверсифікації туризму локального, 

регіонального та національного рівня які розвивають територіальний бренд. 
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НАРОДНІ ОБРЯДИ ТА ЗВИЧАЇ – СКАРБНИЦЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 
 

Проявом духовної культури будь-якого народу, нації, етнічної групи 

є ставлення до народних обрядів, звичаїв, традицій, що виробилися протягом 

багатьох століть і освячені віками. Від того як ми шануватимемо своїх предків, 

свої кращі традиції, залежатиме наша духовність, цивілізованість і майбутнє 

рідної України. 

Традиційно в нашого народу був розвинений високий культ пращурів. 

У кожній родині поіменно знали й відповідно шанували своїх попередників. 

Вважалося, що душі предків постійно контактують з родиною, допомагають 

їй у господарській діяльності, сприяють родючості ниви, оберігають збіжжя 

од пожеж, повеней, негоди, турбуються про лад і спокій родини. 
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Народні обряди та звичаї це – втілення в рухи і дію світовідчуття, 

світосприймання та взаємини не тільки  між родиною, а й людьми 

найближчого їх оточення. Ці взаємини і світовідчуття безпосередньо 

впливають на духовну культуру всього народу, що в свою чергу відтворюється 

в народній творчості. Саме тому народна творчість нерозривно пов᾽язана зі 

звичаями народу [1, с. 9]. 

Звичаї народу – це ті прикмети, за якими розпізнається народ не тільки 

в сучасному, а і в його історичному минулому. Мова та звичаї, це ті найміцніші 

елементи, що об᾽єднують окремих людей в один народ, в одну націю. 

Здійснюють безперервний зв᾽язок поколінь, передають «генетичний код» від 

пращурів до нащадків. 

Звичаї – це повсякденні установлені правила поведінки, що склалися 

історично, на основі людських стосунків, у результаті багаторазового 

здійснення одних і тих же дій та усвідомлення їх суспільної значущості. Вони, 

як неписані закони, народжуються разом з народом і передаються з покоління 

у покоління, тобто стають традиційними.  

Обряди – це символічні дійства, приурочені до відзначення найбільш 

важливих подій у житті людських гуртів, родин, окремих осіб. Між звичаями 

і обрядами існує певна різниця. Звичаїв дотримуються щоденно, обряди 

ж виконуються напередодні чи безпосередньо у дні свят. Система усталених 

обрядів, якими супроводжується громадсько-побутове чи релігійне життя, 

є обрядовістю даного народу. В обрядовості розрізняють два види – родинну 

(чи сімейну) і календарно-побутову. Перший вид обрядів тісно пов᾽язаний 

з громадським осмисленням важливості події в житті окремої родини чи 

людини. Сімейні обряди супроводжують громадські відзначення весілля, 

народження дитини, хрестини, похорону, проводи до армії та ін. Переважна 

більшість сімейних звичаїв та обрядів виникла в період первісно-общинного 

ладу. Тісно пов᾽язані з виробничою діяльністю, з потребами життя і побутом 

людини, вони мали так би мовити світський характер. Деякий відбиток на 
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сімейну звичаєвість і обрядовість наклали також фантастичні уявлення 

людини про навколишній світ, її вірування, забобони [3, с. 148]. 

Найяскравішим, найурочистішим і найбільш важливим у житті людини 

завжди було весілля. Основні його акти, що супроводилися багатьма 

церемоніями, святковим частуванням родичів, подарунками – це виконання 

шлюбного ритуалу та перехід нареченої в дім жениха. Об᾽єднуючись в одній 

послідовно виконуваній драматичній дії, оформлення шлюбу супроводилося 

багатьма іграми, музикою, танцями, співами і мало характер народного свята. 

Це відбилося навіть у самій його назві: «весілля». 

Крім родинних, у кожній сім̓ї відзначали календарно-побутові обряди. 

Таку назву вони отримали через зв᾽язок з календарними циклами (зимою, 

весною, літом, осінню), серед яких Новий Рік, Різдво, Масляна, Трійця, Спас, 

Покрова, або релігійних: Свят-Вечір, Водохреща, Великодня, Проводи та  

інші, від яких безпосередньо залежав побут наших предків. 

Просвітницька та виховна місія в популяризації етнічних культурних 

цінностей, відношення до автентики своїх предків, звичаїв і традицій, завжди 

певною мірою залежить від побутової культури особистості. Так наш великий 

поет Тарас Шевченко, звертаючись до України, як до матері, що вічно 

страждає, питається:                 Чи ти рано до схід-сонця 

                                          Богу не молилась? 

                                          Чи ти діточок непевних 

                                           Звичаю не вчила? 

Як бачимо з цих слів Шевченка, не вчити своїх дітей звичаїв – це такий 

же великий гріх для матері, як і гріх не молитися Богові [1, с. 10]. 

Варто зазначити, що збереження та популяризація національної 

культурної спадщини у будь-яких її формах, видах і проявах, передовсім 

виокремлює пізнавальне, просвітницьке і виховне значення, що спирається на 

багатовіковий життєвий досвід наших пращурів. 

Джерельну базу складають численні надбання наукових історичних, 

культурологічних, краєзнавчих, етнографічних досліджень, літературних 
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і художніх творів, кінофільмів, музейних експозицій, періодичних видань. 

Виступи творчих фольклорних колективів передають нам знання, долучають 

до духовної культури нашого народу, його обрядовості, традицій, фольклору, 

дарують естетичне задоволення й насолоду. Яскравими прикладами такої 

високохудожньої творчості є: художній кінофільм «Тіні забутих предків» 

(режисер Сергій Параджанов).  

Вражаючим, незабутнім святом для мешканців та численних гостей став 

фестиваль «Родослав», що нещодавно відбувся в м. Івано-Франківськ. Під 

«відкритим небом» численні атракції супроводжувалися виступами творчих 

фольклорних колективів, музикою, співом, словесними текстами, виставками, 

майстер-класами народних умільців. Представники з різних регіонів України 

продемонстрували унікальні, самобутні зразки автентики своїх предків: 

звичаїв, обрядів, традицій, ритуалів, народних гулянь, забав та свят. 

Вагомий внесок у вивчення, збереження, відтворення й популяризацію 

народних традицій, функціональних відмінностей та локальних обрядових 

особливостей, характерних для різних етнорегіонів України, здійснює Музей 

українських обрядів, що входить до складу Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький).  

Важко переоцінити й подвижницьку діяльність численних аматорів, 

краєзнавців та етнографів, які на громадському рівні по крихтах збирають, 

відновлюють, пропагують зразки народної творчості. Серед них педагоги, 

студентська молодь, школярі. 

 Так, протягом чверть століття, народний художній фольклорно-

етнографічний колектив «Вербиченька» Нововодолазького Будинку дитячої 

та юнацької творчості є провідним колективом у Харківській області 

в напрямку народознавства, фольклору, етнографії, краєзнавства. Вихованці 

колективу систематично проводить пошуково-дослідницьку діяльність, 

приймаючи участь у фольклорно-етнографічних експедиціях 

Слобожанщиною. Зібрана інформація використовується у дидактичній та 

сценічній практиці колективу, на заняттях гуртків «Народознавство», «Юні 
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етнографи», «Юні етнологи», «Вокальний», відображується у програмах 

виступів на фестивалях традиційної народної культури. Матеріали польових 

досліджень представлялись вихованцями колективу на Всеукраїнських 

конкурсах учнівських робіт Малої академії наук, Всеукраїнських 

філософсько-краєзнавчих конференціях «Пізнай себе, свій рід, свій нарід», 

науково-практичних краєзнавчих конференціях в межах фестивалю 

традиційної народної культури «Кроковеє коло» [2, с. 46]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства з всеохоплюючим процесом 

глобалізації у світовому культурному просторі відбуваються значні зміни, 

неминучим є шлях асиміляції культурної спадщини України до світового 

культурного простору, водночас актуальним є збереження своєї самобутності, 

автентичності і неповторності. Важливість цих засад спонукає до подальшого 

системного дослідження, збереження, відтворення й популяризації 

найрізноманітніших форм та проявів нематеріальної культурної спадщини, 

яка відповідно до Конвенції ЮНЕСКО прявляється в усних традиціях та 

формах вираження, зокрема, в мові; виконавському мистецтві; звичаях, 

обрядах, святкуваннях. 

Українське село завжди було колискою народної культури, має багату 

історико-архітектурну спадщину, самобутній побут, чудові краєвиди. Туризм 

може і має стати однією з рушійних сил економічного розвитку багатьох 

регіонів України. Сучасний туризм стає цікавим, багатогранним 

з використанням природного, матеріального і культурного потенціалу певної 

місцевості. Поєднання цікавого відпочинку з вивченням історичної спадщини, 

пізнанням надбань традиційної народної культури, побуту, народних звичаїв, 

обрядів, промислів, ремесел сприятиме розширенню уяви про минуле 

і сучасне окремого регіону. 

Прийшов час, коли нинішнє покоління українців мусить відновити не 

тільки в пам᾽яті, але й у повсякденному побуті все те краще, що лишили нам 

у спадок наші пращури. Це безумовно сприятиме вихованню й формуванню 
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ціннісних засад: історичної обізнаності, національної гідності, патріотизму, 

громадянської позиції, творчості, толерантності й гуманізму.  
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ МУЗЕЇВ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК ПРОЯВ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  

(на прикладі музею Івана Гончара) 
 

«Глибока, ревнива любов до свого рідного 

живить усе найшляхетніше, найгуманніше…» 

Іван Гончар 
Історично склалося так, що серед суб’єктів нематеріальної культурної 

спадщини  особливе місце займають музеї, і зокрема народної творчості. Через 

їх діяльність втілюються в життя ідеї збереження національних традицій, 

духовності та пам’яток, пов’язаних з історичним минулим нації. 
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Проблема збереження і реалізації об’єктів культурної спадщини позна-

чилася ще на ранньому етапі формування України як суверенної держави. 

Основні цілі державної політики останніх  років спрямовані на поширення знань 

про традиційну українську культуру і на відродження національної 

ідентифікації [1]. 

Для більш конкретного прикладу розглянемо туристичний об’єкт міста 

Києва, Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» – 

спеціалізовану науково-дослідницьку культурну установу освітнього характеру. 

Для зручності класифікуємо об’єкт досліджень, а саме нематеріальну 

культурну спадщину за трьома категоріями: 

 етнічна культурна спадщина (традиції, свята, фестивалі тощо); 

 пам’ятні місця – локації, що представляють відповідний інтерес (храми, 

поховання, фортеці та палаци); 

 основні представники нематеріальної культурної спадщини (мистецтво 

танцю, музики, співу, живопису тощо). 

Для ясності позначимо, що музей знаходиться в центрі міста Київ, 

в Печерському районі, поблизу центрального входу у Києво-Печерську Лавру. 

Розташування музею є безсумнівним бонусом і позитивним фактором розвитку 

цієї установи як популярного туристичного центру. 

Музей Івана Гончара проводить висвітлення української традиційної 

культури з урахуванням її цілісності і самобутності. Сучасна мета музею: 

відродження національної свідомості, збереження і розвитку кращих традицій 

українського народного мистецтва та увічнення пам’яті Івана Макаровича 

Гончара. 

З першого дня свого існування цей освітній заклад позиціонує себе як 

відображення народної творчості українського народу.  Іван Гончар, а після 

і його послідовники дотримуються впевненого курсу уникнення ідеологічних 

і політичних конфліктів. Як результат музей придбав славу одного 

з найпопулярніших місць зустрічей інтелігенції української та зарубіжної, 

і зберігає цей авторитет до сих пір. 
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На даний момент музей Івана Гончара – це науково-дослідницький 

комплекс, що вважає своєю головною місією збір і показ культурних досягнень 

українського народу. З огляду на нинішній курс, на відновлення національної 

свідомості українського народу, музей має всі шанси стати центральним 

об’єктом туристичних маршрутів міста Києва. Розташований поруч з основними 

туристичними центрами столиці: Києво-Печерською Лаврою, Національним 

музеєм історії України у Другій світовій війні, Музеєм становлення української 

нації і багатьма іншими, музей може бути легко інтегрованим в сучасну систему 

маршрутизації туристичних потоків Києва [5]. Для подібної дії немає 

необхідності ні в вагомих витратах, ні в спеціалізованій підготовці туристичних 

гідів. Причина: музей вже давно має якісно підготовлену персональну базу 

і якісно опрацьовані програми-екскурсії. 

Крім зручного розташування музей може зацікавити своєю неймовірною 

колекцією (колекція музею налічує понад 15 000 етнографічних та мистецьких 

одиниць експонатів), серед яких 2700 зразків тканини (рушники, сорочки, 

верхній одяг, килими, зразки вишивок), близько 700 предметів кераміки 

(гончарний посуд, дитяча іграшка, кахель), колекція писанок, дерев’яні різьблені 

речі , вироби з металу і скла, колекція народних музичних інструментів (кобзи, 

бандури, цимбали, сопілки, колісна ліра, цитра, коза, трембіти, сопілка і інші), 

якісно проробленою екскурсійною програмою (більше чотирьох екскурсійних 

програм різнопланових як за характером, так і за змістом), доступною ціною, 

регулярними музичними виставами, художніми виставками, конкурсами 

талантів і багатьом  іншим. Пріоритетною в колекції музею є добірка українських 

народних картин, зокрема, знаменитих «Козаків Мамаїв», а також ікон 

народного письма (близько 500 експонатів). Установа впевнено витримує 

випробування часом, постійно оновлює свої програми і має потенціал збільшити 

охоплення туристів. Для цього йому лише необхідна якісна підтримка з боку 

держави, приватних підприємців та масмедійних підприємств. 

У ХХІ столітті еталоном успіху є популярність в Інтернет просторі: 

незліченна кількість соціальних мереж забезпечує безперервний контакт 
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незнайомих один з одним людей з усієї земної кулі. Найпопулярніші 

представники Інтернет спільнот користуються неймовірним успіхом 

в комерційних цілях, рекламуючи послуги компаній. Самий звичайний блогер-

мільйонник може у найкоротші терміни збільшити охоплення аудиторії, що чула 

про музей, а значить потенційно може відвідати його. Таким же чином можна 

вчинити і з українською культурою: масове впровадження елементів української 

культури в мас медіа і побут призведе до стрімкого зростання популярності 

нашої нематеріальної культури на світовій арені. 

Ще одним новим засобом реклами і просування туристичного об’єкта 

може служити мистецтво, а саме та його частина, що відповідає за продукти 

масового споживання: повнометражні фільми, серіали, книги – все це джерела 

неймовірного впливу на свідомість мас. Для прикладу: серіал від популярного 

стрімінгового сервісу «Netflix» під назвою «Вікінги», чиєю головною 

особливістю є детальне слідування історичній дійсності тієї епохи, сколихнув 

мережу і повернув інтерес до забутої на той момент теми вікінгів і їх культурної 

спадщини зокрема. В цьому ж році в мережі вийшов ще один проект від «HBO» 

«Чорнобиль» – яскравий приклад, того як можна залучити людей, абсолютно 

незнайомих з темою Чорнобильської катастрофи, саме тому ми можемо 

спостерігати зростання інтересу до цієї події і України в цілому на світовій 

арені [2]. За останні вісім місяців Чорнобильську зону відчуження відвідало 

74671 турист, це приблизно вдвічі більше, ніж показники за 2013–2018 роки [3]. 

Об’єкт нематеріальної культурної спадщини типу музею Івана Гончара 

може бути досить ефективною площадкою для підготовки кадрів туристичної 

сфери, особливо у зв’язку з новим освітянським курсом щодо забезпечення 

дуальної освіти. Важливо, що потенційне проведення позааудиторних занять на 

базі музею може слугувати для формування серед фахівців туризму нового 

покоління – таких необхідних зараз якостей, як патріотизм та почуття 

причетності до історичної спадщини свого народу.  
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Наукове осмислення даних процесів, а це одна із причин ідеї висвітлення 

заявленої системи в структурі конференції, надасть безумовно новий поштовх 

щодо покращення якості освіти майбутніх фахівців туризму. 
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СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБИ КОНСЬЄРЖІВ У 
ГОТЕЛЯХ ЯК СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

 
Кожного дня консьєрж-сервіс набирає популярності в багатьох готелях 

світу. У великих містах, де розвинена інфраструктура, потрібен фахівець, який 

досконало буде знати її з середини і зможе допомогти з додатковими послугами 

туристам, які заїхали у готель. Кожен 4-5-зірковий готель має консьєрж-сервіс, 

оскільки споживачі потребують якісних додаткових послуг.  

Незважаючи на те, що інтерес до теми персоніфікованого обслуговування 

службою консьєржів в готелях на даний час досить високий, відчувається 

великий дефіцит інформації з питань специфіки та організації такого 

обслуговування. У зв’язку з цим, зупинимося докладніше на специфіці 
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функціонування служби консьєржів, її значенні і важливості для організації 

готельної справи. 

Етимологія слова «консьєрж» дуже цікава. Корінь цього слова – латинське 

conservus – особистий слуга. Однак члени Les Clefs d’Or (Асоціація «Золоті 

ключі консьєржів») вживають давньофранцузьку версію, яка зустрічалася 

в лексиконі у феодальні часи, – Comte des Cierges «Комт де Сьєрж» або людина, 

відповідальна за виконання всіляких прохань і побажань важливих гостей, які 

проживали у замку. З давніх часів консьєрж був людиною, яка відповідає за 

каравани у пустелі. Пізніше, в середні віки, професія прийшла до Європи, де 

консьєрж став «власником» ключів у замках. Існує навіть відома в’язниця 

в Парижі, яка називається The Conciergerie, на честь доглядача, який відповідав 

за ключі і розподіляв камери між ув’язненими [1]. 

У XIX ст., з розвитком залізниць і мореплавання, світ переживав турис-

тичний бум. Професія консьєржа з’явилася в готелях не відразу. На початку 

XX ст. вони не були службовцями готелів. Консьєржі були незалежними 

підприємцями, купували у готелю право заробляти на його території. Вони могли 

самостійно наймати помічників і оплачувати їхню працю. З подальшим 

розвитком готельного бізнесу і загостренням конкуренції збільшився попит на 

послуги консьєржа. 

Асоціація «Золоті ключі консьєржів» (Association des Concierges d’Hôtels 

«Les Clefs d’Or»), назва походить від емблеми, яку носять консьєржі на 

уніформі, – схрещені золоті ключі – це міжнародне співтовариство чоловіків 

і жінок із загальними цілями та інтересами. У кожного є свої таємниці 

майстерності, поєднання професійних навичок, кмітливості та спілкування. 

Організація, заснована на дружбі членів асоціації з метою взаємодопомоги, 

є неполітичною, нерелігійною та неторговою [2]. 

6 жовтня 1929 року 11 консьєржів з гранд-готелів Парижа заснували 

співтовариство, що дозволило їм обмінюватися ідеями та професійними 

навичками. Вони зрозуміли, що, об’єднавшись, їм стане легше і, головне, 

ефективніше обмінюватися інформацією і виконувати прохання гостей готелів 
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по всьому місту. Інші країни Європи стали створювати подібні товариства. Збори 

Генеральної асамблеї відбулися 27 листопада 1929 року, коли асоціація 

налічувала вже понад 100 членів. 

25 квітня 1952 року делегати з дев’яти Європейських країн зібралися 

у Каннах на свій перший Конгрес і заснували UEPGH – Union Europeene des 

Portiers des Grands Hotels. Фердинанда Жиле, консьєржа паризького готелю 

Scribe, який очолив цю організацію, по праву вважають батьком і засновником 

Les Clefs d’Or. У 1994 році назву було змінено на UICO – Union Internationale Les 

Clefs d’Or. Спочатку організація налічувала дев’ять країн-учасниць: Бельгія, 

Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Іспанія, Швейцарія та 

Великобританія. 

У 1957 році до них приєдналися Австрія та Нідерланди, у 1956 році – 

Норвегія, у 1964 році – Марокко, у 1965 році – Греція, у 1970 році – Ізраїль. До 

1970 року 16 країн були членами асоціації. 

18 січня 1995 року на 42-му Міжнародному конгресі в Сіднеї (Австралія)  

UEPGH була перейменована і почала називатися UIPGH – Union 

Internationale des Portiers des Grands Hotels, символізуючи той факт, що тепер вже 

не тільки Європа, але й інші країни з усього світу почали приєднуватися до 

союзу. 

У 1996 році Китай і Мексика стали членами асоціації, в 1997 році – Японія 

і Малайзія, в 2000 році – Росія, в 2003 році – Туреччина, в 2005 році – Таїланд, 

в 2006 році – Корея. 

Зараз повна назва організації – U. I. С. Н. (Union Internationale des 

Concierges d’Hotels) Les Clefs d’Or. Слово «консьєрж» використовується у назві 

для підвищення впізнаваності асоціації як товариства професійних консьєржів 

готелів. Асоціація налічує 42 підрозділи у більш ніж 50 країнах і понад 

5000 членів по всьому світу. У Російській секції Les Clefs d’Or налічується 

близько 20 консьєржів, але вона розвивається і росте. 

Регіональна Громадська організація «Золоті Ключі Консьєржів» (утворена 

у 2000 році) є Російським представництвом Міжнародної асоціації готельних 
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консьєржів Les Clefs d’Or («Золоті ключі»), До російської секції входять 

консьєржі з кращих готелів Москви («Арарат Парк Хаятт Москва», «Балчуг 

Кемпінські Москва», «Hilton Moscow Leningradskaya», «Intercontinental Moscow 

Tverskaya», «Lotte Hotel Moscow», «Moscow Marriott Royal Aurora» і «Hotel 

National Luxury Collection Hotel», Moscow), Санкт-Петербурга («Гранд Готель 

Європа», «Готель Корінтія Санкт-Петербург», «Таліон Імперіал Готель»), Сочі 

(«Ідеал Клаб Хаус») і Києва («Intercontinental Київ», «Опера Київ», «Прем’єр 

Палац Київ», «Хаятт Рідженсі Київ»). 

У 2000 році на Міжнародному конгресі U. I. С. Н. у Брюсселі Російська 

секція була зарахована до Міжнародного Союзу U. I. С. Н. 

Регіональна громадська організація «Золоті ключі консьєржів» – це не 

комерційна організація. Вона займається підвищенням кваліфікації консьєржів, 

їх навчанням і популяризацією цієї професії. Члени організації проводять 

регулярні зустрічі, де діляться різноманітною інформацією про значущі міські 

події, про нові постановки в театрах, про фольклорні групи, про найпрестижніші 

ресторани, клуби, місця дозвілля, йде обговорення проблем, пов’язаних 

з обслуговуванням гостей. 

Успішно виконувати обов’язки консьєржа можуть доброзичливі, кому-

нікабельні, тактовні, терплячі люди, які вільно володіють англійською мовою. 

Знання інших іноземних мов консьєржами значно полегшує роботу служби. 

Консьєржі мають надавати високий рівень обслуговування гостей, 

демонструючи професіоналізм, швидке, ефективне і люб’язне обслуговування, 

персональну увагу до кожного гостя. Представник цієї професії повинен за будь-

яких обставин демонструвати дипломатичний такт і зберігати гарний настрій. 

Консьєржі зобов’язані добре знати готель, служби і надані ними послуги, 

а також місце розташування всіх компаній, які орендують площі в ньому. 

Важливо, щоб у консьєржа були хороші зв’язки в місті і за кордоном. 

У таблиці 1 наведено перелік категорій послуг та їх зміст, які надає служба 

консьєржів. 
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Таблиця 1. 

Категорії послуг, які надають консьєржі 

 Категорія Перелік послуг 

Відпочинок 

Поради з планування дозвілля, пропозиції щодо організації 
свят, днів народження; інформація про репертуар театрів, 
кінотеатрів, концертних залів; замовлення квитків 
(кінотеатри, нічні клуби, концерти, театри, спортивні 
заходи, катки, ролледроми), інформація про фільми 
(короткі огляди); розклад промислових і художніх виставок 
в Україні; програми нічних клубів; ТВ програми ефірних та 
супутникових каналів; результати спортивних подій; 
замовлення таксі, виклик шофера; оренда автомобіля, яхти, 
спортивного інвентарю; замовлення і бронювання столиків 
в ресторанах; інформація про піцерії, кафе, бари. 

Родина 

Питання з вибору няні, гувернантки, домробітниці; пошук 
дитячого садка, школи, репетиторів; замовлення і доставка 
медичних препаратів; замовлення і доставка піци, обідів, 
питної води, продуктів харчування з супермаркетів, 
послуги з супроводження та охорони сім’ї; замовлення і 
доставка товарів, квітів, подарунків; інформація про 
знижки, розпродажі і наявність товару в магазинах; рецепти 
кухонь світу; поради про послуги фотографа; астрологічний 
прогноз; консультації зі страхування життя, здоров’я. 

Дім 

Організація прибирання квартири, будинку, котеджу; 
інформація про хімчистки і пральні; організація ремонту 
оргтехніки, виклик майстра додому; виклик 
«комп’ютерного лікаря», виклик майстра з аварійного 
відкриття замків; інформація про послуги флористів, 
дизайнерів, ландшафтний дизайн; організація послуг 
садівника; пошук будівельних фірм; пошук охорони 
будинку. 
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Подорожі 

Бронювання і доставка авіа і ж/д квитків, розклад авіа, ж/д, 
автотранспорту, замовлення і бронювання номерів в 
готелях світу, поради з подорожей, організація трансферів, 
замовлення послуг гіда-екскурсовода, розробка маршруту 
переміщення по будь-яких країнах світу. 

Бізнес 

Пошук конференц-залів; курс валют НБУ; курс валют на 
міжбанківському ринку, FOREX; місцезнаходження 
банкоматів; місцезнаходження відділень банків тощо; 
організація послуг юристів, аудиторів; пошук 
інвестиційних компаній і фондів. 

Інформація 

Телефонні коди міст і країн; погода в світі; різниця в часі 
між містами світу; відстані між містами; адреси і телефони 
установ, організацій, підприємств; інформація довідкового 
і енциклопедичного характеру. 

Автомобілі 

Автосалони, автосервіс, шиномонтаж, автомийки, 
автостоянки; навігація по дорогах України; виклик 
евакуатора; консультації при настанні страхового випадку; 
виклик служби технічної допомоги: заміна колеса, 
підвезення бензину, аварійне відкриття дверей, запуск 
двигуна від зовнішнього акумулятора, відігрівання замків; 
пошук АЗС по Україні. 

Краса і здоров’я 

Інформація про лікарні, поліклініки, оздоровчі центри; 
спортивні та фітнес-центри; салони краси і СПА-салони; 
замовлення сауни, лазні, солярію, косметологічних послуг; 
консультації дієтолога, виклик додому, пошук особистого 
тренера. 

Медицина за 
кордоном 

Пошук профільних медзакладів, інформація про послуги та 
умови медичної допомоги; організація лікування. 
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Служба консьєржів – дороге «задоволення» для готельєрів. Як вже 

зазначалося, службу консьєржів можуть дозволити собі утримувати тільки 

досить великі висококласні готелі рівня 4-5 зірок. Для них це показник якості, 

невід’ємна частина сервісу та іміджу. Що стосується готелів, які не мають 

служби консьєржів, то в якості альтернативи можна порекомендувати їм 

співпрацю з незалежними компаніями, що надають консьєрж-послуги.  
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РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ЯК ОБ’ЄКТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НКС 
 

Нині, коли Україна перебуває в стані соціально-економічної, політичної 

і гуманітарної кризи, в наслідок чого спостерігається тенденція до зниження  

рівня здоров’я українців, особливого значення набуває ефективна рекреаційна 

діяльність. Це пов’язано з актуалізацією проблеми відновлення, в першу чергу, 

психічного стану українців, які потерпають від стресів повсякденного життя 

в умовах фактичної війни. Відсоток новин з негативним підтекстом в рази 

перевищує позитивну інформацію, що надходить через засоби масової 

інформації і соціальні контакти людини, що не може не вплинути на загальний 

життєвий тонус українця. 
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Відтак, нагальною проблемою сьогодення є розробка рекреаційних 

програм для різних соціальних груп населення і їх реалізація в реальних умовах 

рекреаційної діяльності. Подібні програми розробляються у цивілізованих 

країнах фахівцями з організації соціокультурної діяльності, туроператорами, 

аніматорами і рекреаторами. Теоретико-методологічні аспекти рекреаційної 

діяльності досліджують рекреологи, культурологи і економісти. Але впро-

вадження цих програм – це функція менеджменту рекреаційної діяльності. 

Рекреаційна діяльність являє собою систему заходів, пов’язаних із 

використанням вільного часу для оздоровчої та культурно-пізнавальної 

діяльності людей на спеціалізованих територіях, розташованих поза межами їх 

постійного проживання [1]. 

Ефективна реалізація функцій рекреаційної діяльності залежить не лише 

від наявності рекреаційних ресурсів, розвитку економіки та інвестиційного 

клімату. Вирішальне значення в створенні умов для ефективного відпочинку 

є наявність професійних рекреаційних кадрів. На жаль, в Україні комплексна 

підготовка кадрів для рекреаційної сфери відсутня. Відтак, професії – менеджер 

з рекреації, рекреолог, рекреатор і аніматор в українському класифікаторі 

професій відсутні. Натомість є менеджер з туризму, організатор культурно-

дозвіллєвої, туристичної і готельної діяльності, керуючий готелем (пансионатом, 

кемпінгом), інструктор з активних видів туризму тощо [3]. 

Кожен з цих фахівців може успішно працювати в площині рекреаційної 

діяльності. Але жодна з них не передбачає наявність необхідних компетенцій і, як 

наслідок, не відповідає професіограмі сучасного фахівця рекреаційної сфери, 

складовими якої є володіння знаннями, навичками і уміннями менеджера саме 

рекреаційної діяльності, психолога, рекреолога (дослідника специфіки функціо-

нування рекреаційних систем), курортолога (дослідника прикладних аспектів 

використання рекреаційних ресурсів), фахівця культурно-дозвіллєвої діяльності 

(розробника і реалізатора екскурсій, культурно-мистецьких і анімаційних прог-

рам). Окрім того, спеціаліст рекреаційної сфери повинен володіти методиками 

і технологіями розробки і впровадження комплексних рекреаційних програм. 
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Головною функцією менеджера рекреаційної діяльності є створення умов 

для ефективного відпочинку рекреанта і досягнення ним рекреаційного ефекту за 

час його перебування в межах рекреаційного закладу чи рекреаційної території. 

Фахівець з менеджменту організацій не впорається з цією задачею, якщо він не 

буде мати спеціальних знань, навичок і умінь рекреатора, психолога, еколога, 

курортолога, рекреаційного аніматора. Такому фахівцю не обов’язково розробляти 

рекреаційні чи анімаційні програми, але професійне впровадження цих програм (у 

співпраці з їх розробниками) – це безпосередня функція рекреаційного менеджера. 

Вільне оперування знаннями про технології і методики рекреаційного 

процесу, серед яких виділимо збереження і використання природних, культурних, 

соціально-економічних ресурсів, створення культурно-рекреаційних комуні-

кативних середовищ, залучення до цих середовищ якомога більшої кількості 

рекреантів, дозволить рекреаційному менеджеру створити свій власний 

інструментарій організації ефективного відпочинку. 

Рекреаційна сфера має чотири рівня менеджменту: державний, 

регіональний (наприклад, рівень Карпатського рекреаційного регіону), місцевий 

(рівень курорту Трускавець), точковий (рівень курортного комплексу «Ріксос–

Прикарпаття»). Менеджмент кожного з зазначених рівнів має свою специфіку. Чим 

більша рекреаційна територія, чим чисельніша кількість рекреаційних об’єктів, 

розташованих в її межах, тим більш комплексні, глобальні завдання вирішує їх 

менеджмент. 

Одним з ефективних механізмів управління рекреаційною сферою тери-

торій є технологія рекреаційно-туристичного кластеру. Рекреаційно-туристичні 

кластери є об’єднаннями рекреаційних, туристичних і споріднених підприємств, 

які зазвичай взаємодіють із науковими та освітніми установами, органами місцевої 

влади для підвищення конкурентоспроможності відповідних послуг на 

внутрішніх і зовнішніх ринках. У межах туристичних кластерів можливим є таке 

поєднання різних підприємств, які в одних ситуаціях конкурують між собою, а в 

інших – співпрацюють для вироблення певних спільних рішень, розроблення 

спільних ініціатив, хоча це здебільшого залежить від структури кластеру [3]. 
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Під словосполученням «рекреаційно-туристичний кластер» фактично 

«ховається» суто туристичний кластер, щоправда, діяльність якого впливає 

в тому числі і на рекреаційні процеси в організмі людини. У переважній кількості 

випадків кластер створюється з метою покращення обслуговування туристів під 

час подорожі. Тому його слід називати радше «Туристично-рекреаційним 

кластером». На наш погляд, в сучасній рекреаційній діяльності доцільно змінити 

акценти. Тобто функціональне навантаження діяльності кластера перенести 

у площину переважно рекреації або рекреаційного туризму. Відтак 

словосполучення «рекреаційно-туристичний кластер» набуде логічного 

змістовного наповнення: спочатку – рекреація, а потім – туризм. 

Слід відмітити, що рекреаційний туризм відрізняється від більшості інших 

видів туризму певною стаціонарністю, територіальною обмеженістю надання 

туристичних послуг (території курортних готелів, пансіонатів, санаторіїв). До 

рекреаційних видів туризму ми відносимо також деякі різновиди екологічного 

і сільського туризму в межах яких турист досягає рекреаційного ефекту. 

Екологічна і сільська рекреація теж обмежується національним парком або 

територією села. Але і в цих видах туризму існують умови, при яких доцільно 

створювати саме рекреаційний кластер. 

Наприклад, Шацький національний парк має на своїй території численні 

озера, лісові масиви, атрактивні села (наприклад, Пульмо), добре розвинену 

транспортну мережу, що сприяло розвитку рекреації в цьому мальовничому 

куточку Західного Полісся. У парку також функціонують чотири зони 

відпочинку: «Гряда», «Світязь», урочище «Гушове» та «Пісочне». На берегах 

озер розміщений пансіонат «Шацькі озера» (600 місць), база відпочинку 

«Світязь-Центр» (100 місць) та велика кількість інших рекреаційних закладів. 

В останні роки у парку проводиться Міжнародний пісенний фестиваль «На 

хвилях Світязя» та інші анімаційні події. 

Ефективним видається міні-кластер, створений навколо рекреаційного 

підприємства, матеріально-технічна база або перелік послуг якого не відповідає 

певним потребам рекреантів даного закладу. Натомість на відстані пішої 

доступності від нього розташовано низку закладів культурно-розважальної, 
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лікувальної, харчової спеціалізації, за рахунок взаємовигідної співпраці з якими 

підприємство має можливість розширити перелік послуг, що надаються 

рекреантам. 

Наприклад, невеликий бальнеологічний закарпатський курорт Кваси має 

у своєму складі лише один санаторій «Гірська тиса» на 248 місць. Під час 

високого сезону попит на рекреацію у Квасах перевищує можливості санаторію 

з розміщення, лікування і розваг. Інфраструктура курорту дозволяє менеджменту 

«Гірської тиси» розширити перелік послуг, що надаються санаторієм. Так, у селі 

є 80 джерел мінеральної води, деякі з яких розташовано у дворах мешканців 

Квасів. Угода з ними дозволила б лікарям санаторію розширити перелік 

лікувальних послуг. 

Базу розміщення і надання деяких лікувальних процедур (масаж, ванни) 

можливо розширити за рахунок осель місцевих мешканців, які мають відповідну 

кваліфікацію і санітарно-гігієнічні умови для надання послуг у своїх 

помешканнях. Вони ж після отримання відповідної ліцензії можуть надавати 

транспортні та екскурсійні послуги. 

На території курорту є декілька якісних закладів харчування. Рекреантам, 

які не обмежені дієтичним харчуванням і мають можливість доплатити за 

додаткову послугу, могли б харчуватися, наприклад, в ресторані «Гагарін та 

Бокораш» або в піцерії «Гуцульська піца під Газдівське пиво». На їх базі можна 

проводити і анімаційні заходи санаторію. 

Таким чином, технологія міні-кластеру, яким здатен керувати один 

рекреаційний менеджер, дозволила б вирішити проблему якості і кількості 

послуг, що надаються санаторієм, а також сприяти вирішенню соціально-

економічної проблеми безробіття у сільській місцевості українських Карпат. 
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ВІДТВОРЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ 

НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ: 
ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
В культурному розмаїтті України певне особливе місце залишає культурна 

спадщина Хмельниччини як складова етнорегіону Поділля і частково Волині. 

З 2015 року в області ведеться значна робота по виявленню, дослідженню, 

відтворенню та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини 

(далі – НКС), традиційних форм їх проявів. До роботи залучені фахівці 

Хмельницького обласного науково-методичного центру та фахівці клубних, 

бібліотечних, музейних закладів області.  

Працівниками центру здійснюється моніторинг наявної ситуації в області 

щодо виконання основних пунктів Конвенції ЮНЕСКО про охорону НКС шляхом 

анкетування з метою визначення рівня обізнаності установ, працівників культури 

про особливості реалізації Конвенції ЮНЕСКО про охорону НКС та збір 

інформації і підготовка аналітичних матеріалів за результатами опитування. 

В центрі створено постійнодіючий консультаційний пункт з певним обсягом 
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інформаційних та методичних матеріалів стосовно виявлення, фіксації, відтворення 

та поширення інформації про елементи НКС. 

Для більш повної обізнаності про порядок, методи фіксації і дослідження 

елементів НКС фахівцями проводяться дні центру у районах, містах, об’єднаних 

територіальних громадах з проведенням тренінгів працівників культури та 

зустрічей з органами місцевого самоврядування та представниками громадськості. 

З метою інформування та підвищення рівня обізнаності населення систе-

матично викладаються матеріали на сайті центру та в соціальних мережах про 

елементи НКС. 

В цьому році здійснено повну фіксацію, вивчення та популяризацію 3-х 

елементів НКС, в процесі просування до обласного та національного переліків 

перебувають ще 6 елементів. Зокрема елемент НКС «Технологія Самчиківського 

декоративного розпису» внесений до Національного переліку. Цьому передувала 

значна робота. Насамперед здійснено експедиційні виїзди в с. Самчики 

Старокостянтинівського району, складено історичну довідку, опис елементу, 

налагоджену тісну співпрацю з носіями. В процесі дослідження вивчено 

технологію, орнаментику, колористику цього розпису. 

В 70-ті роки минулого століття група художників та майстрів села Самчики 

віднайшовши декілька зразків хатніх розписів та розписів побутових речей 

вирішила відродити Самчиківський розпис. Спочатку розписували тарелі, а згодом 

створювати власні станкові композиції з його елементами, символікою та 

традиційним використанням кольорів. Найбільше у відродження розпису вклали 

своїх зусиль Пажимський О.М. – заслужений майстер народної творчості України, 

нині покійний – Рановський Г.Ф., а також Юзвук М.К., Шнайдер Б.Л., також зовсім 

юний тоді Рановський В.Г. Сьогодні до них приєднались молоді майстри – 

Касьянов С.О., Полупан О.А.  

За майже півстолітній період цими майстрами, а також учнями місцевої 

художньої школи традиційного мистецтва, було створено велику кількість 

художніх творів, які виставлялись на фестивалях, творчих звітах, виставках 

обласного та всеукраїнського рівнів. Завдяки цьому Самчиківський розпис став 
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відомим не тільки в області, а й в Україні. Проведено сотні колективних та 

персональних виставок у різних містах України, особливо в Києві, а також дуже 

велику кількість майстер-класів. 

Найбільшою подією з популяризації Самчиківського розпису стала 

реалізація творчого проекту за рахунок коштів гранту, виграного центром 

в 2018 році. В селі Самчики місцевими майстрами-волонтерами було розписано 

хати, адміністративні приміщення, школи, автобусні зупинки, паркани. Успішно 

було проведено презентацію Самчиківського розпису та об’єктів. Видано плакати, 

календарі, методичні посібники, які було поширено для учасників презентації та 

художніх шкіл Хмельниччини та інших областей України. 

Реалізація цього проекту разом з Українським культурним центром дала 

можливість оформити написані документи і внести Самчиківський розпис як 

елемент НКС до Національного переліку, а також надихнула самчиківських 

майстрів та художників Хмельниччини на створення нових цікавих зразків цього 

розпису, а село стало привабливішим для туристів. 

Робота над популяризацією елементів НКС продовжується через мистецькі 

акції, фестивалі, виставки, конкурси. В плані роботи проведення конкурсу «Спадок 

народу», презентації елементів НКС кожним районом, містом, об’єднаною 

територіальною громадою, які відбудуться в центрі. Підготовлено до видання 

повнокольоровий навчально-методичний посібник «Самчиківський розпис», 

календар «Народна та авторська іграшка Хмельниччини», розробляємо 

інформаційний буклет про елементи НКС для туристичних організацій. 
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ХУДОЖНЄ СЛОВО В КОНТЕКСТІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 
Туристичний бізнес спирається на кілька культурних чинників, серед яких 

художнє слово займає особливе місце. Як відомо, художня література впродовж 

століть висвітлює основні перипетії історії людства. У літературі кожного народу 

відображені не тільки його побут, історія, звички, а й національний характер, 

знання якого забезпечує бажаний результат в туристичному бізнесі. Як вже відомо 

фахівцям в галузі туризму, «людський фактор відіграє найважливішу істотну роль 

в досягненні успіхів у роботі туристичної фірми. Це не тільки взаємоприємне 

спілкування, – підчас такого спілкування  закладаються підвалини майбутньої 

співпраці, стверджуються добрі наміри у відношенні один до одного з метою 

провести живу агітацію, пропаганду бізнесу партнера серед приятелів і знайомих, 

що значно ефективніше звичайної рекламної компанії».  Література пропонує не 

тільки знайомство з життям і характером певного етносу, – вона надає можливість 

отримати задоволення від читання, чому і можна казати, що використання 

національних літературних творів як чинника, що сприяє розвитку туристичного 

бізнесу, цілком ефективно на всіх етапах діяльності, оскільки дає клієнтові відповіді 

на всі питання, що виникають під час вибору місця туристичного маршруту. 

Напередодні вибору місця поїздки сучасний клієнт, як правило, визначає свої 

очікування. Так, готуючись до турпоходу в Італію, він збирається побачити 

пам’ятники культури Стародавнього Риму і середньовіччя. Однак, будучи 
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знайомим з італійською та взагалі світовою літературою, він значно коригує свої 

очікування. Великий інтерес для нього становить Флоренція, де жив і працював 

безсмертний автор «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі, де писав свої художні 

твори Мікеланджело, де в епоху Медічі зросла ціла плеяда чудових письменників 

і артистів. 

Великий резонанс отримала Верона, де нібито відбувалися події, відображені 

в великій драмі Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Дворик, де нібито жила наша геро-

їня, нічого особливого з себе не представляє, але досить подивитися на вулицю, що 

веде до будинку Джульєтти,  як відразу усвідомлюєш вплив художнього слова на 

уми людей. Верона через «Ромео і Джульєтти» отримує надзвичайні прибутки, 

місто блищить чистотою й оздобленням, але ж нічого подібного з описаного 

Шекспіром в цьому місті не було. 

Велика увага туристів з країн СНД привертає література з історії, особливо 

художня. Не тільки «Спартак» Джованьоллі, а й твори Ксенофонта і Плутарха, 

твори з історії Стародавнього Риму і Італійської Республіки, про життя і творчість 

Данте викликають великий інтерес, від чого і туристичні маршрути за пропозицією 

клієнтів можуть коригуватися. Звичайно, всіх приваблює Пізанська вежа, але 

туристи з інтелігенції з не меншим інтересом заглядають в книгарні: тут можна 

купити мало не всю італійську класику на всіх європейських мовах. 

Є й національні особливості туристичного бізнесу, пов’язані з книгою. Так, 

для туристів – вірмен Італія має великий інтерес ще й тому, що тут, у Венеції, 

в 1512 році була надрукована перша вірменська книга – Євангеліє, де до цього часу 

на острові Святого Лазаря зберігаються вірменські рукописи, працює величезний 

центр вірменістики, в самому місті є вірменська церква, побудована ще в 

ХVII столітті, коли більша частина флоту Венеціанської Республіки належала 

вірменським купцям, а вагома частина населення міста  були вірменами за 

походженням. 

Як відомо, самий геніальний художній твір може залишитися непоміченим, 

якщо він не рекламується. Видатний класик вірменської літератури Григор 

Нарекаци вперше в історії художнього слова підняв питання психології 
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особистості, роздвоєності його натури, суперечливості його характеру і тому 

подібне, які вже в ХIХ-му столітті знайшли гідне відображення в творах 

Ф. М. Достоєвського, Е. Золя, О. де Бальзака та ін.     

В той самий час,  для реклами художнього слова потрібні відповідні зразки. 

Підсумковуючи, ми приходимо до висновку, що художня література, яка в період 

Радянської влади розглядається як потужний засіб виховання і пропаганди, а в наше 

століття – як несуттєвий засіб проведення часу, насправді багатофункціональна 

і у всіх функціях може працювати з великою ефективністю. «Якщо ми 

відмовляємося від художньої літератури, – писав відомий вірменський поет 

Арамаіс Саакян, – ми відмовляємося від духовної аури, яка змушує нас цікаво жити 

на Землі». Це – за часів Радянській влади. В епоху бездуховності відмовитися від 

художньої літератури закликають навіть найвищі інстанції (міністерства освіти 

і науки, культури), які в літературі не бачать засобів отримання прибутку, оскільки 

наше століття визначають не тільки комп’ютери, космос і гроші, але й більш за те – 

комп’ютерні ігри, футбол, бокс і тому подібне, в яких немає місця красі, але є місце 

результату. Наприклад, у футболі перемагає не та команда, яка показала більш 

красиву гру, а та, яка забила більше м’ячів. 

Отже, для того, щоб художня література працювала на користь туристичного 

бізнесу і приносила прибуток, слід вирішити три завдання: створення дійсно 

цікавих, фундаментальних творів художнього слова, переклад їх на іноземні 

мови, – на ті, які цікавлять туристів, організація їх реклами. 

Найважче завдання – перше. Якщо є хороша бібліотека класики, як, 

наприклад, у Франції, питання ще можна вирішити методами сучасного 

менеджменту, але якщо такої бібліотеки немає... В той саме час туриста цікавлять 

не тільки «живі картини минулого», а й сучасний світ народу, до якого він 

збирається. У період радянської влади необхідна література письменникам 

замовлялася. Так з’явилися «Молода гвардія» О. Фадєєва, «Піднята цілина» 

М. Шолохова, «Петро Перший» А. Толстого, «Цемент» Ф. Гладкова та інші. Як 

бачимо, деякі з цих творів увійшли до золотого фонду радянської літератури. 

Напевно, можна замовляти і зараз, якщо, звичайно, письменника захопить тема. 
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Зробити правильний вибір – робота і відповідальність головного менеджера 

туристичної фірми. 

Другий шлях – це шлях відбору. Туристична фірма повинна оцінювати книги 

книжкового ринку, визначати в них ті, які найбільш цікаво, захоплююче 

розповідають про сучасне життя в тій зоні туристичного відпочинку, в якій фірма 

зацікавлена. 

Не менш важливе завдання – перевести цю літературу на мови туристів. Для 

цього потрібні куди більш серйозні кошти, адже, переводячи художній твір, слід 

передати не тільки зміст, а й смак художнього слова, дух епохи, настрій автора, 

тобто викласти і ідейний зміст, і образність мови. Це під силу не кожному 

перекладачеві, а майстер перекладу високо оцінює свою роботу. 

Оскільки в радянській науці про художній переклад постійно повторювалися 

слова Аристотеля про те, що «з одного боку, переводити слід так, щоб читачеві було 

зрозуміло, що це переклад, з іншого боку, переклад повинен звучати новою мовою 

так, як він звучить на власній мові художнього твору»  [3], переклади здійснювалися 

не власне національною промовою, чому їх важко було читати, тобто їх не читали. 

Менеджеру фірми слід зробити перекладачеві таке замовлення, яке в підсумку 

зберігало би всі достоїнства класичного художнього твору. Тут є місце тільки 

майстерності, і немає місця ремісництву. 

І, нарешті, – реклама. Звичайно, ефективно можна рекламувати насамперед 

якісний товар, але в умовах сучасного ринку рекламується все, хороше і погане, і за 

дотримання правил цього ринку – вельми ефективно. Оскільки, як вже зазначалося, 

сучасність не відрізняється масовою інтелектуальністю, головне завдання реклами 

книги – донести її до читача. Але для цього потрібно знайти форми пред’явлення. 

Старі форми публікації в популярних журналах вже не працюють, оскільки 

сьогодні навіть колишні корифеї типу «Нового світу»  виходять тиражем в кілька 

сотень примірників. Видатна «Літературна газета» сьогодні то виходить у світ, то 

на кілька місяців завмирає. 

Один з виходів – реклама через кінопродукцію, тобто екранізація романів, але 

це можуть дозволити собі тільки великі фірми, так й за відсутністю впевненості 
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в реальних результатах навряд чи хто піде на такий крок. Більш ефективно 

екранізувати невелику частину, а за наявністю успіху, – продовжити екранізацію. 

Привабливо виглядає реклама на радіо. Радіопостановка, або читання тексту, 

обійдеться не дорого: час на радіо коштує набагато дешевше, ніж на телебаченні, 

тому короткі прозові твори, поезії можуть бути представлені радіослухачеві без 

особливого побоювання втратити великі гроші. 

Можна використовувати рекламу художнього слова в міжміських 

і приміських електричках. Це вже зовсім дешево. Слід надрукувати дві-три 

сторінки з тексту рекламованого твору, розмножити в кілька сотень примірників, 

і безкоштовно роздати бажаючим зайнятися читанням під час поїздки. Наприкінці 

подорожі запропонувати купити відповідну книгу. Якщо фрагмент сподобався, 

покупці знайдуться. 

Можуть бути використані й інші види реклами, проте слід відмовитися від 

безкоштовної роздачі книг. Як правило, такі книги негайно виявляються 

в сміттєвиках. 

Розрахувати ефективність у вигляді прибутку від використання белетристики 

як нематеріального субстрату в туристичному бізнесі сьогодні легко, якщо 

порівняти дані турфірм Італії, Франції, Іспанії. За відомостями газет, найпопуляр-

нішими лініями іспанських туристичних маршрутів є місця, пов’язані з «життям 

і героїчними подвигами» безсмертних героїв Сервантеса. 
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ 

 
Галузь гостинності, що включає підприємства туристичного і готельно-

ресторанного бізнесу сьогодні стає важливим фактором, який задовольняє 

духовні, моральні потреби людей, сприяє утворенню робочих місць, залученню 

інвестицій, загальному розвитку економіки, Сьогодні люди подорожують 

з найрізноманітнішими цілями, такими як заняття спортом, відпочинок, участь 

у спортивних походах, ознайомлення з місцевими пам’ятками культури, 

відвідування рідних місць. Так виникають нові, сучасні види туризму. 

В даний час спеціалісти вирізняють багато видів туризму. Однак однією 

з основних є класифікація туризму залежно від потреби особи, яка подорожує. 

При цьому сам турист розглядається в якості активного або пасивного суб’єкта 

туристичної діяльності. Туристська діяльність з часом видозмінювалася від 

традиційних видів, пов’язаних з культурою, спортом, до новітніх, таких як 

пригодницький туризм, сільський, гастрономічний тощо. Зауважимо, що процес 

формування нових видів туризму продовжується.  

Україна славиться своєю багатовіковою історією, величезною культурною 

спадщиною та незабутніми традиціями. Тож туристи прямують саме до нас за 

враженнями, і ми, як господарі нашої країни створюємо сприятливі умови для 

іноземних туристів. Готельєри та ресторатори відроджують нашу історію 

завдяки своїм знанням та вмінням. Мова йдеться про дивовижні готелі 

в українському стилі, схожі на батьківський дім, ресторани української кухні, які 

заслуговують на відзнаку «Мішлен». Прикладом для цього є гостинні двори 

(«Княжий двір» у Львові [1], «Гуляй поле», «Скриня» на Дніпропетровщині [2], 

122



 
«Запорізька січ» на Закарпатті, «Старий Хутір» на Полтавщині і т.д.), ресторани 

(«Український двір», «КриЇвка» на Львівщині, «Хуторок у моря» в Одесі [3], 

«Первак», «SHO» в столиці [4] і т.д.). 

Не можна також забувати про багаті та своєрідні туристичні ресурси. Це 

пам’ятки архітектури, музейні експозиції, архівні матеріали, мальовничі 

природні місця. У сукупності все це створює сприятливі умови для відпочинку 

та ознайомлення з історією та культурою народу.  

Україна має хороші перспективи для розвитку туризму, що базуються на 

багатих історико-культурних туристичних ресурсах, які включають близько 

130 тис. пам’яток культури, у тому числі: 

 56 206 пам’яток археології;  

 51 364 пам’яток історії; 

 5 926 пам’яток монументального мистецтва;  

 16 293 пам’ятки архітектури, містобудування, садово-паркового 

мистецтва та ландшафтні. 

До регіонів, для яких характерна найбільша концентрація пам’яток 

культури, належать Львівська, Київська, Чернігівська області та Автономна 

Республіка Крим.  

Для залучення іноземних туристів у нас в країні досить часто проходять 

національні фестивалі, які якнайкраще висвітлюють нашу культуру та традиції. 

До таких відносяться гуляння в Карпатському регіоні з народною архітектурою, 

звичаями, фольклором, кухнею [5, c. 41]. Добре відомим в Україні та закордоном 

є щорічний Сорочинський ярмарок, де можна придбати фермерські продукти, 

вишиванки, різноманітні українські сувеніри, взяти участь у театралізованих 

дійствах, насолодитися народними піснями і танцями у виконанні фольклорних 

колективів. 

Зважаючи на вище викладене, можна сказати, що Україна достатньо багата 

на туристичні ресурси. Для того, щоб сприяти розвитку туризму в країні слід 

підвищувати попит на цей тур-продукт, як спрямовуючи увагу туристів на 

історію свого краю, так і ознайомлюючи з історико-культурними пам’ятками 
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інших регіонів. Бо саме наша культура є неповторною та самобутньою. Потрібно 

відроджувати та підтримувати її у всіх галузях господарства. І тоді наша країна 

буде на високому рівні попиту у туристів. 
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БРУСНО – ЦЕНТР ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ  

ЗАПОВІДНИКА РОЗТОЧЧЯ 
 

Прекрасне місце туризму – Розточчя – це звужене горбисте пасмо  

15-20 км завширшки і до 400 м заввишки, яке простягається у напрямі зі Львова 

на північному Сході до Томашова, Цебрешина і Красніка на північний захід 

(сьогодні – територія Республіки Польщі). Над прилеглими рівнинами – 

Надсянською низовиною на південному заході і Надбужанською котловиною 

на північному Сході Розточчя підноситься на 100-150 метрів. На Північному 

заході воно з’єднується із Холмською і Люблінською височинами [1, Т. 7, 

с. 2555]. 

Розточчя має свої поклади каменю вапняку височинами [1, Т. 1, с. 207].  

Впродовж століть цей камінь видобували та використовували 

у господарських та мистецьких цілях. Найбільш відомий центр художнього 
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каменярства Розточчя – це Брусно (Старе Брусно). Починаючи із середини 

ХІХ ст. після скасування панщини місцеве каменярство із спорадичного стало 

основним способом заробітку для жителів Брусна [3, с. 8]. Найвищий розквіт 

бруснянського каменярства припадає на перелом ХІХ і ХХ віку. Їхні твори 

стали відомими у значній частині Галичини. Фірмани з околиць розвозили 

твори бруснянських каменярів по торгах і ярмарках навіть до Львова 

і Лежайська [3, с. 8].  

Наші обстеження не тільки дійсно підтвердили цей факт, але і розширили 

цей ареал. Ми зафіксували та вперше опублікували дані про твори, виконані 

бруснянськими каменярами не тільки по сусідству – у Баштах Долішніх, 

Чесанові, але і на теренах сьогоднішньої української держави – Магерів, Сокаль 

і навіть значно далі – Буськ та ін. [2, с. 60-61]. 

Фігури, виконані бруснянськими каменярами свідчать, що вони виконані 

у стилі церкви Східного обряду (православної чи греко-католицької). Це – такі 

різновиди форми хреста: рівносторонній, із закінченнями у вигляді трилисника, 

трьохраменний тощо. Більшість пам’ятників підписані кирилицею.  

Твори бруснянських майстрів різьби по каменю відрізняються від інших 

осередків Галичини не тільки характерним декоративним рисунком, низьким 

рельєфом пластики, але й особливостями композиції. Так у всіх обстежених 

нами композиціях з Розп’яттям та Розп’яттям з Пристоячими у верхній частині 

хреста, до якого прикріплена фігура Ісуса, відсутній традиційний картуш 

(табличка) з написом «ІНЦІ». Цього напису взагалі тут нема, замість нього 

бачимо зображення квітки-розети, про яке вже згадувалось.  

Цікаво, що саме ця розета на творах попередніх майстрів зустрічається як 

і опукла (виступає над фоном), так і виконана контррельєфом – вглиблена 

у фоні. Так виступає опукла над фоном квітка-розета, наприклад, у композиціях 

згадуваних Розп’яття із Пристоячими з цвинтаря у Чесанові (кін. ХІХ ст.), на 

нагробнику Францішека Чемеринського у Буську (1912 р.) чи Розп’яття 

з нагробника Єви Фадей (1910 р. Старе Брусно). В той же час у вищенаведених 
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Розп’яття з Пристоячими з 1893 р. із Сокаля чи Розп’яття з нагробника Дмитра 

Косцука (1929 р., Старе Брусно) розета контррельєфна, врізана у фон.  

Окрім фігур Розп’яття, Розп’яття з Пристоячими особливо характерними 

рисами, притаманними саме бруснянським майстрам, виділяються композиції 

Богоматері з Дитиною. У них Дитина, як правило, зображена з позиції 

у профіль, а Богоматір – у фас при фронтальному огляді композиції. Більше 

того – фігура Дитини зображена насидячи таким чином, що ноги Дитини, 

з’єднуючись із тулубом, утворюють гострий кут. Останнє надає ефект при 

погляді здалеку, притаманний саме композиції, виконаної майстрами 

бруснянського осередку.  

Отже, по згаданих та деяких інших характерних особливостях компо-

зиції, рисунку, пластики на території Розточчя та прилеглих до нього районах, 

можна впізнати руку майстрів Бруснянської школи різьби по каменю. Після 

депортації українського населення у 1946 році на тодішню Радянську України 

Старе Брусно припинило своє існування, систематичний видобуток каменю 

у каменярні припинився. Тому у післявоєнний період можемо говорити про 

бруснянських  каменярів як про славне минуле із історії українського 

мистецтва.  

Заповідник Розточчя є важливим центром туризму. Потрібно у туристичні 

маршрути включити і пам’ятки сакральної культури, створені майстрам 

бруснянського осередку художнього каменярства. Тому варто було б із 

пам’яток творів бруснянської пластики створити лапідарій. Однак, цьому 

повинен передувати  великий обсяг реставраційних робіт: очищення творів 

каменярства від залишків різних забруднень, обробка поверхні каменю 

консервантами, впорядкування території, виготовлення над творами накриття у 

вигляді дашків тощо. 
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Підгірня Н., художник-кераміст, 
майстер петриківського розпису на порцеляні 

 
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС НА ПОРЦЕЛЯНІ  

ЯК ОДИН ІЗ ПРОЯВІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 
Відродження в Петриківці традицій петриківського розпису на порцеляні 

як один із проявів збереження нематеріальної культурної спадщини людства.  

Традиційно в декоруванні посуду використовується виключно ручна 

праця художника, відповідно до професійної технології розпису кераміки. 

Розписаний посуд випалюється в муфельній печі при температурах 780-820 С. 

Розписана кераміка завжди мала велику мистецьку цінність. Це вічна 

класика. А петриківський розпис настільки унікальний, що його можна 

застосовувати всюди, використовуючи різні техніки його нанесення. 

І використання петриківського розпису може бути не тільки як сувенір, а й як 

повноцінна у використанні практична річ домашнього вжитку. Ось як, 

наприклад, розписана кераміка, порцеляна. Петриківський розпис у такому 

виконанні набагато складніший, ніж на папері чи інших матеріалах, і тут 

потрібно мати не тільки навики художника, а й як технолога. Відчуття фарби та 

кольору (яке здебільшого інтуїтивне), відчуття порцеляни/кераміки, її форми та 

безліч інших нюансів, які опановуються тільки з тривалою та наполегливою 

практикою. Зокрема, надглазурний розпис виконується спеціальними 

керамічними фарбами, порошковими, які випалюються при високій 
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температурі, близько 800С. Фарби після випалу у печі дещо міняють свої 

кольорові відтінки. І тому художник-кераміст ще й повинен мати таких навиків 

як інтуітивне передчуття кольору після випалу, що не завжди вдається, а треба 

дотримуватись кольорової гармонії сприйняття. Кінцевий результат після 

випалу не повинен суперечити традиційному баченню петриківського розпису. 

Вважаю петриківський розпис на порцеляні як окреме майстерне вміння його 

ВІЧНОГО втілення на матеріалі, адже порцеляна чи кераміка не горить у вогні, 

у землі та в воді не псується. І навіть через тисячі років можна буде вивчати 

історію такого самобутнього народного українського мистецтва, як 

орнаментальний Петриківський розпис.  

Основною метою мануфактури є відродження та розвиток технології 

нанесення петриківського розпису на порцеляні та кераміці, що звичайно має 

велике значення для збереження нематеріальної культурної спадщини України. 

Розвиток цієї справи саме в Петриківці – на батьківщині петриківського 

розпису та корінних майстрів, має велике значення і для самого селища, так як 

це наша родзинка і наша гордість, берегинею якої воно завжди було і буде. При 

майстерні мануфактури планується введення навчального авторського курсу 

з розпису кераміки, з метою популяризації керамічного розпису «петриківкою», 

розширення виробництва та появи нових петриківських імен художників-

керамістів. Лише за чотири роки індивідуальної мистецької діяльності, мною 

було створено більше тисячі авторських робіт на порцеляні та кераміці, які 

роз’їхались не тільки Україною, а й по всьому світу (нарахувала близько 

20 країн: Україна, Казахстан, Грузія, Росія, США, Канада, Польща, Іспанія, 

Італія, Франція, Германія, Бельгія, Греція, Іран, Єгипет, Австралія, Мальта, 

Південна Африка, Китай) І, звичайно, той факт, що «Петриківський сервіз» став 

таким інтернаціональним, надихає на подальшу роботу та розвиток цієї галузі 

саме в Петриківці. Із найважливіших досягнень: у 2018 році посуд мануфактури 

«Петриківський сервіз» вперше взяв участь у Всеукраїнському конкурсі 

«ЕтноПосуд» та зайняв 3 місце. А у вересні цього року в приміщенні Верховної 

Ради України мене було нагороджено дипломом за успішну участь 
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у Всеукраїнському конкурсі «Кращі ініціативи жінок для демократичного 

розвитку місцевих громад – 2019», та книгою-збіркою «Кращі жіночі 

ініціативи–2019», до якої я теж була заесена зі своїм проектом «Мануфактура 

Петриківський сервіз». Конкурс був започаткований у 2017 році Європейською 

асамблеєю жінок-депутатів у партнерстві з Міжнародною Амбасадою жінок-

підприємців і Всеукраїнським об’єднанням жінок-депутатів, за фінансування 

міністерства міжнародних справ Канади через Асоціацію міст України та 

Федерацію канадських муніципалітетів. Проявляю активну громадянську 

позицію в житті свого рідного селища та беру участь у різноманітних заходах 

та благодійних проектах. 

Змінюється світ, прогресує технологія, людство йде вперед, і звичайно 

разом з ним прогресує і петриківський розпис. Він став з’являтися всюди: на 

одязі, сумках, чемоданах, гаманцях, чехлах від телефонів, комп’ютерах, 

мишках, календарях, на авто та велосипедах, на всіх речах домашнього 

вжитку – посуді, меблях, техніці тощо, і навіть на людському тілі (бодіарт). 

Креативність майстрів петриківського розпису немає меж. Все це має значний 

вплив на його популяризацію. Петриківка – це модно! – наш девіз. Велику 

підтримку в цьому напрямку маємо наразі від обласного керівництва, зокрема 

від голови Дніпропетровської обласної ради Гліба Пригунова. Саме за його 

підтримки етнофестиваль «Петриківський Дивоцвіт» набув на сьогодні дуже 

широкого розмаху та популярності. І продовжує зростати з кожним роком. 

І в планах будівництво нових арт-майданчиків та алей, на яких можна буде 

проводити фестивалі круглий рік, заявив він усім нам майстрам, коли приїздив 

у Петриківку привітати з Днем художника. Звичайно, така ініціатива це велика 

праця, що заслуговує пошани.  

Петриківка може похвалитися вже мабуть найбільшою в Україні 

кількістю національних рекордів, пов’язаних саме з петриківським розписом. 

Це і найдовший паркан, розписаний майстрами, і найбільша ложка, найбільша 

макітра, найбільший рогач, «візерунок-бігунок» довжиною 210 метрів, 

наймасовіший боді-арт, наймасовіше виконання петриківського розпису 
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майстрами на одній локації… і це ще не кінець списку, він росте)) Кожного року 

з’являються нові розписані об’єкти на вулицях, в парках, на парканах, будівлях, 

навіть прекрасний розписаний мурал вже маємо цього року.  

Хочеться відзначити, що Петриківка дуже стрімко розвивається останнім 

часом і позитивні зміни на лице, завдяки активній позиції нашого селищного 

голови Гавриленко Ольги Григорівни. І насамперед вона виявляє особливу 

підтримку петриківським майстрам, які є основною цінністю Петриківської 

ОТГ, адже саме вони хранителі унікального народного мистецтва – 

Петриківського розпису. Сприяє у залученні активних майстрів та діячів 

відділу культури та освіти до участі у виставках (в т.ч. і міжнародних), а також 

у різноманітних конкурсах, грантах, що часто завершується успіхом. Навіть 

сама голова зважилась на цікавий проект. Так, за підтримки програми ДОБРЕ, 

Петриківська громада була обрана для участі у проекті «Громада на мільйон. 

Спеціалісти», де Ольга Гавриленко наважилась на соціальний експеримент 

міжнародного обміну мерами містечок Петриківка (Україна)  – Санта-

Марінелла (Італія). Поштовхом для участі в проекті було перш за все її бажання 

показати Петриківку всьому світу, зацікавити нових шанувальників та 

обмінятися досвідом. До того ж, це значно відкриває горизонти до подальшої 

плідної співпраці в міжнародному форматі та розвитку туризму. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ 

СПАДЩИНИ ЯК СКЛАДОВОЇ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
 

Нині, питання збереження нематеріальної спадщини України набуває 

особливої актуальності. Наша держава перебуває в складному становищі через 

всеохоплюючі процеси глобалізації, різні політичні та економічні виклики. 

Проте, незважаючи на усі труднощі, сьогодення – етап розвитку та переоцінки 

культурної і духовної самосвідомості українців. Актуалізується розвиток 

інноваційних тенденцій збереження нематеріальної культурної спадщини, що є 

реальною можливістю розширити перспективу розвитку туризму в Україні. 

Важливо зазначити, що  майже в кожному регіоні України наявні цінності 

нематеріальної спадщини, що сприяє взаємному розумінню культури різних 

громад, виховує повагу до них, допомагає в проведенні міжкультурного діалогу. 

Нематеріальна культурна спадщина – звичаї, форми показу та вираження, 

знання, навички, що передаються від покоління до покоління, постійно 

відтворююся спільнотами та групами під впливом їхнього досвіду, оточення, 

взаємодії з природою, історією та формують у них  почуття самобутності та 

наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості 

людини [1].  

В значенні Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, 

вона виявляється, у таких сферах: 

 усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії 

нематеріальної культурної спадщини; 

 виконавському мистецтві; 
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 звичаях, обрядах, святкуваннях; 

 знаннях та практиці, що стосуються природи та всесвіту; 

 традиційних ремеслах.  

Одним із аргументів щодо важливості збереження нематеріальної 

культурної спадщини є значна її роль у формуванні національної ідентичності, 

як певної соціологічної групи,  так і конкретної особистості. 

Вагомим показником є те, що нематеріальна культурна спадщина певного 

регіону, окрім привабливості та привернення уваги  до нього туристів, може 

стати активом розвитку даного виду діяльності цього регіону, а в подальшому 

буде складовою формування патріотизму та думки про причетність людини до 

збереження етнічних особливостей свого регіону. 

Під час розробки іміджевих брендів, варто більш зосереджувати увагу саме 

на нематеріальній спадщині, що стане чинником виразнішого уявлення про 

культуру цього регіону та зможе сформувати його  етнографічний образ. 

Якщо говорити про імідж країни, то нематеріальна культурні цінності 

сприяють міжнародному визнанню та є важливою складовою у формуванні 

враження про її культурне становище. 

Нерозуміння того, що кожен з нас є відповідальним за збереження 

нематеріальної культурної спадщини, призвело до засилля в нашу культуру 

чужих  елементів, а так само до інтеграції в традиційну мовну культуру 

колосальної кількості іноземних слів, сленгів, слів-паразитів. 

Загроза істотного зменшення культурної різноманітності є дуже 

серйозною. Тому охорона, збереження нематеріальної спадщини, розвиток 

традиційної культури набувають особливо важливого значення у зв’язку 

реалізації народами  духовно творчого потенціалу їх традиційної культури, яка 

є головним чинником збереження та розвитку мови, відродження національної 

свідомості. 

Виходячи із зазначеної вище проблематики, раціонально розпочинати 

свою діяльність з популяризації та збереження культурної спадщини 

безпосередньо саме з просвітницької складової, тобто на початковому етапі 
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направити всі ресурси на те, щоб донести до населення першочергову важливість 

збереження нематеріальної культурної спадщини, як носія мовного та 

національного коду, традицій, звичаїв.  

Оскільки, на сьогоднішні день, ринок туристичних послуг складно уявити без 

маркетингових комунікацій, рекомендується їх залучення задля популяризації. Це 

можуть бути різні вітальні сувеніри, буклети, листівки, довідники, що водночас 

є привабливим для туристів, а також містять інформаційний характер.  

Збоку держави, слід звернути увагу на необхідність підготовки кадрів 

у сфері управління нематеріальної спадщини та надавати великого значення 

освітнім програмам даної сфери. Для того, щоб з кожним роком зростала 

кількість туристів бажаючих відвідати фестивалі чи ярмарки частиною 

організації яких є виступи фольклорних колективів, варто надавати фінансову 

підтримку для народної творчості, безпосередньо, самим фольклористам.  

Зазначимо, що у сучасному світі, вдало розроблена політика у сфері 

нематеріальної культурної спадщини може стати вагомим фактором еконо-

мічного зростання та зміцнення соціальної єдності. 

Позитивним фактом щодо збереження нематеріальної спадщини України 

є те, що з 2018 року Міністерство культури розпочало співпрацю з компанією 

Google у питанні підготовки інтернет ресурсу «Нематеріальна культурна 

спадщина», яка є частиною проекту «Автентична Україна». 

Таким чином, нематеріальна культурна спадщина – генетичний код 

українського суспільства, основа національної самобутності та самосвідомості. 

Національна спадщина потребує як її збереження та популяризації на 

державному рівні, так і підтримки з боку соціологічних груп різних регіонів. 

Перконані, зберігаючи культурну самобутність, можна забезпечити розвиток 

єдиної та сильної держави з великою культурною спадщиною, а також досягнути 

покращення туристичного потенціалу нашої країни.  
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Недавно у туристичній літературі з’явився новітній термін – 

«overtourism» (англ. – надлишковий туризм) [1], що відображає гостроту 

проблеми управління зростаючими туристичними потоками, зокрема у міських 

(урбо) дестинаціях. Нині більше половини населення планети вже живе у містах, 

до 2050 р. цей показник сягне 70%. Зростаюча чисельність урботуристів 

збільшує споживання природних та туристичних ресурсів міст, здійснює 

соціокультурний вплив та зростаючий тиск на міську інфраструктуру. Тому для 

урботуризму нині важливим завданням є ефективне управління потоками 

туристів у містах з метою забезпечення сталості комплексного розвитку міст. На 

необхідність узгодження розвитку урботуризму з розвитком міст вказує «Нова 

програма ООН з розвитку міст», у якій наводяться 17 цілей їх сталого 

розвитку [2]. Актуальність теми, що розглядається, підтверджується 

дослідженням «Overtourism? Understanding and managing urban tourism growth 

beyond perceptions» (англ. – Овертуризм? Розуміння та управління зростанням 

урботуризму), що було виконано на замовлення ЮНВТО на підставі аналізу 

даних 8 європейських міст (Амстердама, Барселони, Берліна, Копенгагена, 

Лісабона, Мюнхена, Зальцбурга та Таллінна) науковцями Центру експертизи 
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рекреації, туризму та гостинності Університету Бреда (Нідерланди), 

Європейського інституту туризму майбутнього Університету Стенден 

(Нідерланди), за підтримки Європейської туристичної асоціації та міських влад 

відповідних міст. Здійснено оцінку сприйняття туризму і туристів мешканцями 

європейських міст та розроблено програму стратегій (11) і заходів (68) з метою 

попередження надмірної концентрації туристичних потоків у містах Європи [2]. 

Їхній зміст вперше в Україні розкрито в недавній публікації автора [1]. Стратегії, 

заходи та пропозиції із забезпечення сталого розвитку овертуризму та 

урботуризму передбачають обов’язкове врахування логістичних та суспільно-

географічних (регіональних) особливостей. Про зв’язок з логістикою (логістич-

ний аспект) свідчить використання у дослідженнях овертуризму та урботуризму 

таких термінів, як: туристичний потік та його характеристики, зокрема величина, 

динаміка, ритмічність, щільність, концентрація та дисперсія; ємність та 

пропускна спроможність туристичної дестинації (одномоментна, денна, місячна, 

сезонна, річна); ємність готельної бази (число місць розміщення, загалом та за 

категоріями, ємність сезонна та річна); ємність ресторанної бази (число 

посадкових місць, загалом та за категоріями, ємність сезонна та річна); 

транспортно-туристичний потенціал (протяжність транспортних шляхів, у т.ч. за 

видами транспорту, якість транспортних шляхів, у т.ч. за категоріями, щільність 

транспортних шляхів, у т.ч. за видами транспорту, пропускна спроможність 

транспортної інфраструктури, у т.ч. за видами транспорту). При цьому кожний 

термін овертуризму має суспільно-географічний (регіональний) вимір, тобто 

локальні відмінності, які вимагають обов’язкового врахування у  зазначених 

логістичних стратегіях та заходах.  

Отже, урботуризм сьогодні стає все більш популярним як в Україні, так 

і в світі. Він має свої особливості, пов’язані з високою концентрацією туристів 

на обмеженій території міст, особливо в їхніх центральних та історичних 

частинах. У зв’язку з цим виникає проблема збільшення туристичного 

навантаження на ресурсну базу туризму в містах (овертуризму), що може 

призвести до його погіршення та деградації. Вирішити цю проблему можна за 
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допомогою логіcтичного підходу до сталого розвитку урботуризму [3]. Увага до 

даної проблеми в науковій літературі поки що недостатня, хоча в практичному 

управлінні розвитком міського туризму ця проблема вже добре відома 

і відображена у розробці та прийнятті відповідних документів, наприклад, 

у м.Львові, де нещодавно було прийнято «Концепцію децентралізації туризму» 

у межах «Стратегії розвитку туризму міста до 2021 р.»[4]. Зокрема ця концепція 

передбачає використання нематеріальної культурної спадщини у ході 

туристичного «розвантаження» середмістя Львова (площі Ринок та проспекту 

Свободи) шляхом: 1) створення «другого центру» міста шляхом активнішого 

задіяння у туризмі проспекту Шевченка з площею М.Грушевського (цікаві 

об’єкти серед інших тут – пам’ятник М.Грушевському, старий будинок 

Львівського університету (тзв. «Університет Габсбургів», нині тут знаходяться 

геологічний та біологічний факультети ЛНУ імені Івана Франка), кав’ярня 

«Шкоцька» («Шотландська», нині ресторан), пов’язана з діяльністю в ній 

у довоєнний період тзв. «Львівської математичної школи» під керівництвом 

С.Банаха та С.Уляма; 2) розширення туристичної території міста за рахунок 

периферійних дільниць – Сихова, Майорівки, Левандівки тощо (видано путівник 

«Туристичний Сихів»); 3) запровадження екскурсії «Львів+» з відвідинами таких 

близьких до Львова міст, як Жовкви (бувшої королівської резиденції) та 

Дрогобича (будинку відомого митця Бруно Шульца та найстарішої солеварні 

в Україні). Додамо, що увага приділяється розвитку туризму і у центрі міста 

з використанням нематеріальної культурної спадщини, але при цьому 

виконується вимога його туристичного розвантаження шляхом: а) розробки 

підземного туристичного маршруту від вежі Корнякта до площі І. Підкови 

з створенням підземного музею Львова та ресторану у підземеллях Ратуші; 

б) відкриття нового туристичного маршруту «Дахами Львова» з відвідинами 

нещодавно створених ресторанів на останніх поверхах будинків на площі Ринок 

(«Найвища ресторація Галичини» та «Ресторан дуже високої кухні» – ці 

концептуальні заклади створюють сучасну сторінку розвитку львівської 

гастрономії і належать відомому ресторанному концерну «!FESТ»). 
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Нагальною потребою у Львові є забезпечення повної переробки 

загального обсягу міських відходів, включаючи туристичні, у т.ч. від ресторанів 

та кав’ярень. Зазначимо, що добовий обсяг відходів у Львові становить 600 тонн. 

Недивно, що туристичний рекорд Львова (2,6 млн. туристів у 2017 р. – перше 

місце серед міст України) збігся з «сміттєвою кризою» у цьому місті. Щоб 

вирішити цю проблему, Львів будує найсучасніший в Україні сміттєпереробний 

комплекс. Одночасно ще у листопаді 2018 р. місцева влада обмежила 

використання пластикових пакетів, а з 9 квітня 2019 р. у місті стартувала 

трьохмісячна просвітницька компанія «Без поліетилену», згідно якої магазини 

Львова відмовились від пластикових пакетів, пропонуючи покупцям альтер-

нативну упаковку. Ресторани та кав’ярні Львова також використовують 

екологічні підходи у своїй діяльності, зокрема у збиранні, повторному 

використанні та переробці відходів. 

Про ще один проблемний аспект урботуризму в умовах овертуризму 

попереджали американські експерти, що допомагали у розробці «Туристичної 

концепції Львова»: як тільки туризм міста набуде динамічного та масового 

розвитку, серед гостей міста з’являться  ті, кого цікавлять інтимні послуги [5]. 

Який зв’язок з логістикою? Менше буде реклами відповідних закладів (нічних 

клубів, джентльмен-клубів, шоу-барів, стріп-барів тощо) – зменшаться відпо-

відні туристопотоки. На противагу інтим-туризму Львів уже декілька років 

активно розвиває конференц-туризм та блогер-туризм. 

Нарешті, ще один важливий аспект овертуризму у Львові пов’язаний 

з проблемами безпеки туристів, особливо у сферах їхнього проживання та 

харчування, що потребує постійного та жорсткого контролю з боку міської 

влади. Отже, логістичний підхід, застосований, у «Концепції туристичної 

децентралізації» м.Львова та використанні нематеріальної культурної спадщини, 

слід поширити на всі аспекти та складники туристичного господарства міста.  Ці 

рекомендації стосуються не тільки Львова, але й інших міст – значних 

туристичних центрів України – Києва, Харкова, Дніпра, Одеси тощо. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ ЮНЕСКО В МЕЖАХ НАЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИХ  
ВИДІВ ТУРИЗМУ 

 
2019 рік став для України дійсно визначним, адже три об’єкти увійшли до 

Національного переліку Нематеріальної культурної спадщини, бо виконали всі 

основні вимоги для того, аби бути включеними до списку, який допоможе їм 

залишитися під світовою охороною. Цими об’єктами стали:  

 «Традиція декоративного розпису села Самчики» – традиційні ремесла 

сіл Самчики, Сахнівці Старокостянтинівського району Хмельницької області. 

Включена до НКС наказом від 04.07.2019  року 
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 Олешнянське гончарство Чернігівщини – традиційні ремесла с. Олешня, 

смт Замглай Ріпкінського району Чернігівської області. Включено до об’єктів 

ЮНЕСКО наказом від 04.07.2019 року. 

 Художнє дереворізьблення Чернігівщини – традиційні ремесла. 

Чернігівська області. Також включено до Нематеріальної спадщини включено 

наказом від 04.07.2019 року. 

Головна мета кожної країни, а у тому числі нашої держави – популяризувати 

якомога більше об’єктів, які можна буде визначити як нематеріальну культурну 

спадщину рівня ЮНЕСКО. Наразі для цього робиться все можливе – у школах та 

вищих навчальних закладах у рамках факультативних занять проводяться майстер-

класи, на яких школярі та студенти можуть більше дізнатися про нематеріальну 

культурну спадщину України, про те, що колись грало важливу роль в становленні 

України, як культурно багатої держави, про те, що дійсно залишило вагомий 

відбиток в історії нашої країни та всього українського народу.  

Але всі вище перераховані заходи направлені на популяризацію серед 

підростаючого покоління нашої держави та певної частки дорослого населення, що 

опосередковано причетні до цієї справи. Зрозуміло, що це коло треба розширити за 

державні межі, тому так важлива популяризація національних об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО серед іноземців. Найбільш от 

питальним засобом для цього можуть бути національно-орієнтовані види туризму: 

краєзнавчий, етнографічний, етнічний та культурно-пізнавальний. 

Багатовікова історія України та її унікальна культурна спадщина дає 

можливість створювати суспільно важливий національний туристичний продукт. 

В епоху глобалізації нагальним питанням є збереження національної своєрідності,  

що актуалізує необхідність напрацювання ефективних методів збереження, 

відтворення, популяризації елементів національної культурної спадщини як 

сучасного туристичного ресурсу. Оскільки глобалізаційні процеси в світі охопили і 

сферу туризму, то постає проблема збереження національної своєрідності в межах 

туристичної діяльності в цілому та національно-орієнтованих видів туризму 

зокрема. 
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У період активізації глобалізаційних процесів питання зосередження уваги на 

розвитку національно-орієнтованих видів туризму є засобом не тільки збереження 

культурного надбання окремої нації, але й культурного розмаїття людства. Другим 

важливим напрямом розвитку національно-орієнтованих видів туризму 

є популяризація об’єктів історико-культурної спадщини народу та її трансляція 

прийдешнім поколінням, що є сьогодні досить актуальним. 

Водночас комплексні дослідження, що поєднують питання етнокультурних 

ресурсів та використання їх в туристичній сфері в науковій літературі з історії, 

географії, культурології та філософії поки що не проводилися. Питання, пов’язані 

зі з’ясуванням місця та ролі етнічних ресурсів у житті сучасної людини та 

застосування у туристичній сфері розроблені не повною мірою. З огляду на 

викладене можна стверджувати, що представлена проблематика є актуальною, 

а дане дослідження системним аналізом культурологічних засад національно-

орієнтованих видів туризму, їх ресурсного потенціалу та перспектив розвитку 

національного туризму, його змісту та форм. 

Культурна своєрідність певної території формує стійкий інтерес до 

культурної спадщини та попит на культурні послуги, що забезпечує майбутній 

розвиток. Реалізація потенціалу етнічної культури стає одним з внутрішніх 

чинників розвитку, здатних перетворитися на сталу конкурентну регіональну 

перевагу. Найбільший інтерес у туристів викликають такі елементи культури 

народу як мистецтво, релігія та історія. Мистецтво – один з важливих елементів 

культури, здатний сформувати переконливий мотив до туристської поїздки. 

Вивчення мистецтва певного краю, зокрема і народної творчості, є складовою 

частиною загального краєзнавства У пам’ятках мистецтва розкривається 

сьогодення й минуле регіону разом з його рисами духовного життя. Вивчення 

особливостей художнього життя регіону, місцевих пам’ятників, мистецтва, 

творчості художників є досить часто предметом туристського краєзнавства. 

Народні промисли, народне мистецтва особливо цікаве для туристів, тому що 

пов’язане з побутом, способом життя й працею народу, з культурними традиціями 

й звичаями краю, вони дають можливість представити джерела й своєрідність 
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місцевої художньої культури. Ефективність мистецтва у збереженні культури краю 

характеризується рівнем індивідуального осягнення культурних цінностей, їх 

перетворенням у внутрішній світ суб’єкта. 

Краєзнавчий туризм має на меті допомогти туристам зрозуміти, що світ 

мистецтва є відкритим простором своєрідної культури, що виражає самобутність 

національних традицій у їх взаємозв’язку з духовними надбаннями інших народів 

і дає можливість осягнути цілісну художню картину світу. Пошук та ознайомлення 

з художніми творами дарує майбутнім поколінням знання про рідну культуру, 

прищеплює вміння адекватно сприймати мистецькі цінності певного етносу, 

виховує почуття національної гідності та патріотизму. 

Нині існує безліч класифікацій видів туризму, які мають різні критеріальні 

підходи, тому чітку класифікацію провести дуже важко, проте кожна з них 

виокремлює такий вид туризму як культурно-пізнавальний. У наш час культурно-

пізнавальний туризм є надзвичайно перспективним, хоча інформації щодо його 

проблем та перспектив розвитку недостатньо. В. Петранівський (2012) виокремлює 

поняття етнокультурного туризму поряд із етнографічним. Усі, хто залучений до 

етнокультурного туризму, на його думку, повинні брати до уваги соціально-

культурні традиції та звичаї всіх народів, включаючи національні меншини, 

зокрема, наголошує на тому, що туристичну діяльність необхідно здійснювати 

у гармонії зі специфічними етноособливостями регіонів, які приймають 

мандрівників, дотримуючись місцевих звичаїв і традицій. 

Щодо етнографічного туризму, то це «вид пізнавального туризму, основною 

метою якого є відвідування етнографічних об’єктів, що є історичною спадщиною 

народу, який проживав на даній території. На думку дослідника, дефініція 

«етнокультурний туризм» є більш вагомою за змістом та світоглядним значенням, 

ніж етнографічний туризм, оскільки відображає мотиваційно-пізнавальний інтерес 

туристів до духовно-матеріальних елементів культури конкретного народу 

(етносу). Таким чином, у науковій літературі декілька близьких за змістом понять 

мають реальне право на існування: «етнографічний туризм», «етнокультурний 
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туризм», «етнічний туризм». А етнокультурний потенціал регіону можна 

розглядати як складову частину культурно-пізнавального туризму. 

Через етнографічний туризм реалізується функція збереження і трансляції 

національної спадщини, зокрема, даний вид туризму характеризується потужним 

культурним та соціально-економічним впливом на розвиток країни, прибутковістю 

та динамічністю. Значною мірою поступ цього напрямку туризму зумовлений 

новою хвилею розвитку постіндустріального суспільства і бажанням наблизитися 

до свого етнічного коріння. З огляду на це туризм, в основу якого покладено 

етнічний потенціал, є перспективним інноваційним сегментом внутрішнього 

туризму в Україні. 

У молодій демократичній європейській державі, якою сьогодні є Україна, 

у добу глобалізації та розвитку нових інформаційних технологій національна 

культура набуває особливого, ключового значення. Отже, зростає роль державної 

культурної політики, що повинна враховувати вимоги світової спільноти щодо 

сутності культури та її значення в епоху кардинальних зрушень у напрямку 

єднання. У сучасному світі саме творча, інтелектуальна діяльність як важливий 

складник культури стає визначальним чинником суспільного розвитку. Завдяки 

культурі громадяни суспільства мають змогу реалізувати свій творчий потенціал, 

долучитись до надбань світової цивілізації, зберігати і збагачувати не лише 

матеріальні, науково-технічні, інтелектуальні багатства власної країни, але 

й світову історико-культурну спадщину у всьому різноманітті. 
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ПРОБЛЕМИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 
Забезпечення сталого розвитку України та досягнення бажаних соціально-

економічних результатів, забезпечення конкурентоспроможності продукції, 

робіт і послуг в умовах міжнародної конкуренції вимагає комплексно 

проробленої довгострокової стратегії розвитку країни та її регіонів, а також 

вжиття термінових заходів, що відповідають глобальним викликам зовнішнього 

середовища. Сьогодні відродження стратегічних галузей економіки України 

і бурхливе економічне зростання позначено як короткострокове, тактичне 

завдання. Стратегічно до 2030 року Україна повинна перейти до економіки знань 

через розвиток людського потенціалу, який потребує наявності інформаційного 

потенціалу. Інформаційний потенціал людства в своїй сукупності складають 

суспільно визнані матеріальні й духовні цінності, складові культурної спадщин, 

які зберігаються суспільством і передаються наступним поколінням. Більшість 

провідних фахівців поглиблюючи ідею щодо інформаційного імперативу 

у визначенні спадщини, характеризують її як складну соціокультурну систему, 

яка несе інформацію, що змінюється в часі і просторі та функціонує під дією 

синергетичних законів. Тому захист вітчизняної культурної і духовної спадщини 

визнано сьогодні одним з стратегічних пріоритетів національної безпеки України 

в цілому. 
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У міжнародному праві закріплюється поняття «нематеріальна культурна 

спадщина», під якою розуміють звичаї, форми показу та вираження, знання та 

навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні 

простори, які визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремими 

особами як частина їхньої культурної спадщини. Нематеріальна культурна 

спадщина виявляється, зокрема, в таких сферах: мова як носій нематеріальної 

культурної спадщини, усні традиції; виконавські мистецтва; звичаї, обряди, 

свята; знання й звичаї, що належать до природи й Всесвіту; знання й навички, 

пов’язані з традиційними ремеслами [1]. Нематеріальна культурна спадщина 

передається з покоління в покоління, постійно відтворюється громадами та 

групами під впливом їх оточення, їх взаємодії з природою та їх історією. Це 

формує у поколінь почуття самобутності та спадкоємності, таким чином 

сприяючи повазі до культурного різноманіття та людської творчості. Важливість 

нематеріальної культурної спадщини полягає не в самому культурному прояві, 

а в багатстві знань і навичок, що передаються через неї від покоління до 

покоління.  

Проблеми, які пов’язанні з нематеріальною культурною спадщиною 

України, сьогодні відображаються в тому, що в сучасних умовах 

господарювання в Україні, яка має традиції, звичаї, культуру та національну 

кухню, в закладах індустрії гостинності що представленні на території нашої 

держави все менше і менше відображається національний дух української нації 

та впізнаваності нашого народу. Україна – це туристичний район світу. Де кожен 

турист прагне дізнатися та пізнати до найменших деталей вікову історію народу 

України. В пошуку ідентичності та унікальності місця особливу роль може 

зіграти нематеріальна культурна спадщина – «звичаї, форми показу та 

вираження, знання і навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, 

артефакти і культурні простори, які визнані спільнотами, групами і, в деяких 

випадках, окремими особами в якості частина їхньої культурної спадщини » [1]. 

Таким чином, нематеріальна культурна спадщина має величезний 

потенціал, на основі вмілого використання якого практично будь-яке місто 
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здатне формувати потоки міського туризму. Для грамотного залучення 

нематеріальної спадщини слід використовувати, з одного боку, активні 

технології роботи як з городянами, так і туристами. З іншого, створити добрий 

рівень матеріальної інфраструктури, необхідної як місце проведення подій, 

пов’язаних з проявом нематеріальної культурної спадщини – парки і сквери, 

набережні та площі. В цілому, нематеріальна культурна спадщина дозволяє 

формувати: самобутній імідж місця, заснований на його географічному образі; 

почуття гордості і причетності городян і гостей до міської історії; освітні 

проекти, засновані на багатому історичному досвіді; нові напрямки туризму, такі 

як подієвий і освітній [2]. 

В умовах сучасних політичних подій наша країна стає дедалі 

популярнішою серед інших країн світу та серед туристів цих країн. Є декілька 

аспектів, за якими можна проаналізувати невисокий рівень та проблеми 

популяризації нематеріальної культурної спадщини України у закладах індустрії 

гостинності, а саме: 

відсутність у дизайнах готелів Україні елементів українського живопису, 

оздоблення, орнаменту(прикладом для наслідування є індустрія гостинності 

Японії, більшість закладів активно популяризують елементи нематеріальної 

культурної спадщини, наприклад у готелі  Gracery Kyoto Sanjo (м. Кіото) 

меблевий декор, подушки, абажури і штори прикрашені традиційним 

орнаментом в бордово-зеленій гамі розпису палацу Нидзе, на стінах – 

традиційний живопис); 

відсутність у дизайнах готелів елементів декору, який би підкреслював  

приналежність цього готелю до країни, де він розташовується (наприклад, 

використання елементів нематеріальної культурної спадщини, які входять 

в національний перелік – а це петриківський розпис, косовська кераміка, 

кролевецьке переборного ткацтво,  вишивка «білим по білому» з Решетилівки на 

Полтавщині та ін.); 

в закладах ресторанного господарства при готельних комплексах все 

більше і більше починає панувати європейсько-азіатська кухня. В цей час 
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доречно б було запровадити в ресторанах при готелях саме українську 

національну кухню. Популяризація національної кухні України допоможе 

розповсюдити її по світу, дозволяючи іноземцям краще зрозуміти вітчизняну 

культуру харчування. Крім цього також очікується, що завдяки такому підходу 

і самі українці почнуть приділяти більшу увагу збереженню традицій своєї 

національної кухні для майбутніх поколінь. 

Слід відзначити, що культура харчування сучасного суспільства є однією 

з найбільш актуальних тем для багатьох дослідників. Харчування, структурує 

суспільство його, підтримує систему його цінностей, соціальну етнічну 

ідентичність. Незважаючи на всі зміни, які приніс фаст-фуд в сучасну культуру 

харчування, в культурі кожного народу присутні особливості, завдяки яким 

можна підкреслити її унікальність в культурному сенсі. Так, наприклад, 

в вітчизняній культурі досі прийнято зустрічати гостей хлібом-сіллю; 

в японській культурі прихід гостей і сьогодні не обходиться без чайної церемонії; 

в культурі кавказьких народів прийом гостей завжди відбувається на високому 

рівні і починається з застілля. 

У наш час дуже важливо здійснювати акцент на популяризацію 

нематеріальної культурної спадщини України саме через заклади індустрії 

гостинності. Уокер Дж. Р. розглядає гостинність як універсальну традицію 

повсякденно побутової культури, до якої входить обов’язок привітності 

і турботи про гостя, це місце, в якому мандрівники можуть отримати притулок 

і їжу [3]. Гостинність – одне з фундаментальних понять людської цивілізації – 

вже давно перетворилось в індустрію, в якій зайняті не один мільйон 

професіоналів. Індустрія гостинності об’єднує готелі та організації, які 

випускають товари і надають послуги, що тісно пов’язані з готельним бізнесом: 

підприємства харчування, зокрема ресторанного господарства; підприємства з 

виробництва готельно-господарських товарів (які необхідні туристу) тощо [4]. 

Сама ж гостинність може бути віднесена до характерних рис національного 

характеру. У свою чергу, національний характер можна визначити як своєрідне, 

специфічне поєднання типових рис у конкретних історичних та соціально-
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економічних умовах буття нації, уявлення народу про самого себе, про 

сукупність найбільш стійких, основних для даної національної спільноти 

особливостей сприйняття навколишнього світу та форм реакцій на світ. 

Основним фактором сучасного етапу цивілізаційного розвитку 

є технологізація, яка пов’язана з глобалізацією і створює умови і можливості для 

її розвитку в тій формі, яка переважає в сучасному суспільстві. Тому, ще одним, 

не менш важливим фактором проблеми популяризації нематеріальної культурної 

спадщини України у закладах індустрії гостинності є їх масштабна 

технологізація. Процеси технологізації, що лежать в основі глобалізаційних 

процесів в суспільстві розпочали цілу низку проблем, що впливають як на 

збереження, так і на доступ до нематеріальної культурної спадщини. З початком 

масштабного використання сучасних технологій у готелях все менше й менше 

можна побачити первозданний вигляд того чи іншого предмету, документу, 

тощо. В наш час технології дозволяють все відцифровувати та не надають бачити 

те чи інше явище так, як воно виглядало вперше.  

Отже, підсумовуючи результати дослідження можна дійти висновку, що 

в сучасних умовах дійсно існує проблема в процесі популяризації нематеріальної 

культурної спадщини України через заклади індустрії  гостинності. Це, як 

з’ясувалось проявляється у наступних аспектах: відсутність етнічного дизайну 

в інтер’єрі готелів та ресторанів; відсутність елементів етнічних елементів 

декору; непопулярність української національної кухні у ресторанах при 

готелях, та в окремих ресторанах країни; масштабна технологізація готелів та 

ресторанів. 

Тому, питання збереження нематеріальної культурної спадщини 

становить загальний інтерес для людства і повинні вирішуватися шляхом 

співпраці між двосторонніми, субрегіональними, регіональними та міжна-

родними сторонами; тим не менш, громади, групи та, де це можливо, окремі 

особи ніколи не повинні відчужуватися від власної нематеріальної культурної 

спадщини.  
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НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ:  

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
 

В Україні, яка є членом Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО), 

а в жовтні 2009 р. набула статусу країни-учасниці Міжурядового комітету 

збереження нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО [1, с.8], розвиток 

туризму потребує наукового дослідження, розробки й популяризації привабливих 

для задоволення туристичного попиту об’єктів. Звертаючи увагу на те, що туризм 

визнається перспективним напрямом розвитку в Україні і набуває характеру 

пріоритетної для розвитку економіки країни індустрії, особлива увага приділяється 

проблемам популяризації привабливих для туристів об’єктів. 
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Особливою популярністю серед туристів користуються пам’ятки, події, 

місця пов’язані з історією України. Цінність нематеріальної культурної спадщини 

саме в збереженні цієї історії, яка проявляється в усних традиціях та формах 

вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини; 

виконавському мистецтві; звичаях, обрядах, святкуваннях; знаннях та практиці, що 

стосуються природи та всесвіту; традиційних ремеслах. 

За таких умов виведення українського туризму на вищий щабель розвитку 

потребує вивчення, освоєння та презентації світовій спільноті туристичних ресурсів 

країни. Особливої уваги серед туристичних ресурсів заслуговують об’єкти 

нематеріальної культурної спадщини українського народу, що виступають 

підґрунтям пізнавально-екскурсійного, етнічного й паломницького видів внутріш-

нього та в’їзного туризму. Це підсилюється тим, що Державною програмою 

розвитку туризму в Україні пріоритетним напрямом визначено в’їзний і внутрішній 

туризм. Та все ж до цього часу проблемам вивчення, збереження й популяризації 

української нематеріальної культурної спадщини не приділялося достатньої уваги, 

хоча регіони України мають надзвичайно багату не тільки природну та рекреаційну, 

а й етнокультурну ресурсу базу, що виступає передумовою диверсифікації 

туристичного продукту. Цим пояснюється те, що серед переліку об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини, які охороняються ЮНЕСКО, є тільки один 

український [2, c. 12]. 

Так, національний Сорочинський ярмарок – це найбільший в Україні 

і найвідоміший за її межами ярмарково – виставковий захід. Унікальність якого 

полягає у тому, що він зберігся з XVIII століття до наших днів. Проходить він 

традиційно один раз на рік в передостанній тиждень серпня, на ярмарковій площі 

просто неба в центрі села Великі Сорочинці, на Полтавщині. У 2008 р. Україна 

подала на розгляд міжнародного журі Національний Сорочинський ярмарок 

в якості об’єкта для внесення до переліку об’єктів нематеріальної культурної 

спадщини, що охороняється ЮНЕСКО [3], проте ми можемо спостерігати, що досі 

позитивного рішення не отримали. 
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Якщо говорити про культуру України, то мова однозначно йтиме про 

місцевий фольклор. Українці взагалі дуже пишаються своїм багатим фольклором і 

звичаями. Сюди входять унікальні фольклорні костюми, пісні, архітектура, а також 

традиційні страви, як, наприклад, червоний борщ або традиційні народні танці, 

традиції під час різних свят. Фольклорні звичаї окремих регіонів відрізняються між 

собою деякими деталями, але, по суті, усі вони пов’язані з минулим та шануванням 

традицій. 

Українські об’єкти нематеріальної культурної спадщини відображають 

збережену етнокультурну самобутність історичних країв нашої держави, зокрема 

Буковини, Покуття, Закарпаття, Волині, Поділля, Слобожанщини тощо, і тим 

самим забезпечують конкурентні переваги українського туристичного продукту на 

світовому ринку туризму, що дозволяє нашій країні підвищити темпи розвитку 

туристичного бізнесу разом з малим підприємництвом, яке забезпечує відродження 

і збереження етнокультурної самобутності українського народу. Розвиток туризму 

на основі пожвавлення використання ресурсів нематеріальної культурної спадщини 

регіонів нашої країни вирішить також низку напружених соціальних проблем, 

найперше, безробіття, закордонного заробітчанства і т.п., а також сприятиме 

вихованню національно-патріотичних почуттів своїх громадян [4]. 

Серед великої кількості об’єктів нематеріальної культурної спадщини, які 

сформувалися як об’єкти туристичного інтересу, особливої уваги заслуговують 

козацькі звичаї, традиції, ігри, танці та вправи: майстерне володіння батогом, 

шаблею, списом, акробатичні вправи на коні, якими володіли козаки у 15–18 ст. 

Слід зазначити, що на всю Європу славиться заповідне музейно–анімаційне 

середовище козацької доби на о. Хортиця (площа 3 тис. га, 12 км довжиною і 2,5 км 

шириною, прибережні скелі в окремих місцях сягають 40-метрової висоти. Назва 

острова походить від імені давньослов’янського бога Хорса). Світ запорізького 

козацтва відкривається перед туристом, щойно він потрапляє на острів. Адже поряд 

з музеями «Історії запорізького козацтва», «Народної творчості та етнографії» на 

Хортиці діє кінний етнографічний театр «Запорізька Січ», який влаштовує масові 

театралізовані «Козацькі кінні ігри», і в них, при бажанні, може взяти безпосередню 
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участь кожен гість. Тут таки можна спробувати зварити козацький куліш, 

опанувати козацькі ремесла та набути ратні навики тощо. Незалежно від пори року 

Хортиця приваблює фольклорно-театралізованими акціями («Запорізьке Купала», 

«Запорізький щедрий вечір» тощо) [5, c.140]. 

Отже, нематеріальна культурна спадщина України відіграє вагому роль у 

розвитку туризму та потребує особливої уваги від державної політики до 

розроблення й виконання національної програми відродження, збереження та 

використання культурної спадщини України.  
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БРЕНД ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ АКТИВ  
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 

 
Бренд у даний час є найціннішим нематеріальним активом будь-якого 

підприємства, зокрема сфери гостинності. Брендинг надає організації реальні 
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можливості не тільки зберігати стійку групу лояльних споживачів. Створюючи 

сильні і успішні бренди, підприємства збільшують свою вартість в кілька разів 

за рахунок того, що вартість їхніх брендів досить висока. Ґрунтовно розроблений 

бренд стає головним нематеріальним активом компанії-власника бренду, одним 

з джерел і двигунів успішного її розвитку. Така важлива роль бренду на 

сучасному ринку, як одного з провідних інструментів конкурентної боротьби 

і розвитку ринкових відносин, створює об’єктивну потребу в ґрунтовному 

підході до брендингу, як процесу створення і розвитку бренду. 

В Україні спостерігається відсутність самостійного концептуального 

підходу до теорії і практики брендингу. Транснаціональні компанії як і раніше 

орієнтуються на західні кейси та інструменти в галузі брендингу, що часто 

абсолютно неприйнятно в реаліях українського ринку. У той же час багато 

українських компаній, запозичили саме слово brand із західної англомовної 

термінології, дають йому абсолютно невірне «вітчизняне» трактування. 

У перекладі дослівно термін трактується просто – як ім’я, товарний знак, 

торговий знак або торгова марка. У свою чергу брендинг – складний, 

багатоетапний процес створення та управління брендом, спрощується до схеми 

по розробці назви, логотипу та набору рекламних матеріалів. Але бренд поняття 

далеко не матеріальне, так само як і брендинг – поняття, що виходить далеко за 

рамки класичного уявлення про нього. 

Бренд – це синергетична сукупність фізичних і емоційних властивостей, це 

найважливіший нематеріальний актив компанії, який може мати колосальну 

нематеріальну цінність. Бренд має додану цінність, яка задовольняє не тільки 

фізичні, але і емоційні потреби цільової аудиторії. Основа цієї доданої цінності – 

впевненість споживача в тому, що йому потрібен саме цей бренд і ніякий інший. 

Таким чином, брендинг – це як процес створення фізичної оболонки бренду, його 

назви, логотипу тощо, так і його емоційної складової, яка, по суті, повинна бути 

первинна – позиціонування бренду. Крім того, бренд – це еволюціонуюча 

категорія, яка перебуваючи в тісному взаємозв’язку зі змінами ринку, також 

повинна знаходитися в процесі постійних змін. 
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З огляду на тенденції розвитку сучасного ринку, які диктують посилення 

ролі брендингу як маркетингового інструменту, необхідно відзначити, що 

подальша еволюція сучасної концепції брендингу буде пов’язана з все більшою 

глобалізацією цього поняття, продиктованої мінливими потребами учасників 

ринку.  

Сучасний брендинг дуже пов’язаний із комунікаціями. На сьогоднішній 

день бренд і брендинг це не тільки розробка і початкове вибудовування 

комунікації між брендом і споживачем, брендинг – це і створення комунікаційної 

стратегії, в рамках якої здійснюється просування бренду на ринку, і креатив, 

який створюється в раках цієї стратегії. Ґрунтовний брендинг – це повний 

комплекс заходів по здійсненню життєдіяльності бренду на ринку, від моменту 

створення торгової марки до її трансформації в сильний затребуваний 

конкурентоспроможний бренд. Від можливостей розвитку, закладених на етапі 

брендингу в торгову марку, залежить кінцева «сила бренду», яка сприяє 

досягненню його успіху на ринку, адже далеко не кожна торгова марка стає 

брендом, більшість не виживають. Це відбувається з різних причин, кожна з яких 

невідривно пов’язана з брендингом. 

Найчастіше помилка криється ще на етапі створення, наприклад, 

позиціонування було розроблено не надійно, не була зібрана попередня 

інформація, не був проведений аналіз. Дуже часто трапляється так, що, здавалося 

б, якісно розроблений бренд гине на етапі просування на ринку, наприклад ідея, 

закладена в його позиціонування вимагає більше інвестицій в рекламу, ніж 

готовий на це виділити замовник, або агентство, яке займається просуванням 

неправильно планує комунікацію, виходячи з помилкових передумов.  

Брендинг – це інвестиції не тільки в сьогодення, а й в майбутнє. 

Ґрунтовний брендинг дозволяє нематеріальним активам торгової марки рости 

з кожним днем. При грамотному управлінні комунікаціями торгової марки, 

кожна з них працює як частина загального механізму основне завдання роботи 

якого – створення сильного успішного бренду, який проживе не один десяток 

років принісши великий прибуток його власникам. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОГЛЯДИ НА ЦІННІСТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ТУРИСТИЧНОГО РЕСУРСУ 
 

Концептуальні погляди на нематеріальну культурну спадщину західних 

вчених-теоретиків та спеціалістів-практиків досить відрізняються від поглядів 

вітчизняних вчених. Зарубіжні дослідники звертають особливу увагу на 

інтегрованість спадщини в процеси соціального і економічного розвитку, на 

можливості її використання у якості інструментарію для трансформації 

суспільства. 

Багато європейських та більшість американських вчених є прихильниками 

концепції «коммодифікації» («товаризації») спадщини, тобто, її перетворення 

в «продукт бізнесу». Теорія «коммодифікації» культурної спадщини пояснює 

суть процесу перетворення культурного або історичного ресурсу в товар або 

продукт за допомогою теорії маркетингу і є однією з найбільш ефективних та 

фундаментальних основ сучасного менеджменту спадщини (нематеріальних 

культурних ресурсів) у її використанні в туристичній галузі. 

Зарубіжні вчені М. Драгилевич-Шешич, Дж. Кармен, Г. Клір, В. Ліпе 

вважають, що спадщину можна розуміти, як товар, який проходить всі стадії 

виробництва від сировини до споживача. Представники даної концепції 

говорять, що історія сама по собі є простою фіксацією минулого різними видами 
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носіїв, спадщина ж – це сучасний продукт, товар, що створений цілеспрямовано 

для задоволення певних потреб споживача під час сучасного споживання. 

Підхід до нематеріальної культурної спадщини як до товару передбачає 

оцінку її цінності. Культурну спадщину важко оцінити за допомогою категорій 

ринкових відносин. Не дивлячись на це, існує декілька основних методик 

вимірювання ринкової вартості культурної спадщини:  

– метод ймовірнісної оцінки. Він полягає у тому, що споживача 

запитують, скільки він хотів би заплатити, щоб зберегти нематеріальні блага, 

пов’язані з певним об’єктом спадщини. Ця техніка раніше широко 

використовувалась в екологічних проектах, тепер почала застосовуватися 

у сфері культурної спадщини; 

– ударне дослідження (вимірювання широкого вливання інвестицій 

у сферу культури); 

– гедоністичні ринкові методики (вимірювання неринкових благ 

базується на основі вивчення потреб в інших аналогічних благах). 

У відповідності до гедоністичної теорії попиту, споживач готовий заплатити за 

товар ціну, яка відображає суму характеристик товару, тобто предметом попиту 

є не сам товар, а його властивості; 

– референдуми, коли людей просять проголосувати за державні витрати 

на культурну спадщину. 

Жодна з вищезазначених методик оцінки культурної спадщини не 

є досконалою. Але в сукупності вони дають важливі показники для визначення 

цінності нематеріальної культурної спадщини як туристичного ресурсу і можуть 

скоректувати рішення, в основу яких покладені суто фінансові міркування. 

Економісти пропонують розглядати культурну спадщину як активи. Народні 

ремесла, культурні практики різних націй, мистецькі техніки можна вважати 

капіталом, який протягом тривалого часу забезпечує надання певних послуг. 

Гроші, що витрачаються на цей капітал, є інвестицією (кошти, що вкладаються 

в фестивальний захід, збільшують об’єм наданих послуг). Відношення до 

нематеріальної культурної спадщини, як до культурного капіталу вводить 
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поняття довгострокового прибутку, який він створює. Також це відношення 

підкреслює той факт, що ми успадкували і культурний капітал і саме рішення 

щодо його збереження, так само як і виконані нашими попередниками інвестиції. 

Тому, чим вища значимість нематеріальної культурної спадщини, тим вища її 

ринкова вартість. 

Отже, на нашу думку, надмірно прагматичний підхід до нематеріальної 

культурної спадщини, її розгляд лише з точки зору товарно-грошових відносин, 

загрожує нівелюванням її духовних, національнопатріотичних цінностей. 
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ТУРИСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  
(З ДОСВІДУ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ 

АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ) 
 

Поняття «нематеріальна культурна спадщина» включає звичаї, навички, 

традиції, знання, а також пов’язані з ними інструменти (у тому числі предмети, 

артефакти тощо), які дають уявлення про певний «культурний простір» народу, 

етноси, історичної доби, регіону. В Україні фунціонує досить багато об’єктів 

туристичного показу, які дають уявлення про нематеріальну культурну 

спадщину українського народу. Одним із найвідоміших таких об’єктів 

є Національний музей народної архітектури та побуту України, який інколи 

називають «Музей «Пирогово». 

Національний музей народної архітектури та побуту України – це музей 

просто неба, «український скансен», на території якого розташовані садиби 
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і будівлі з різних регіонів України, що дають уявлення про народну архітектуру, 

облаштування помешкань, побутові умови життя тощо. Головні об’єкти показу – 

українські хати – вважаються перлиною культурної спадщини, в якому 

поєдналися виняткова раціональність задуму та високий мистецький рівень 

виконання.   

Стратегія й ідея розташування експонатів за проектом базувалась на таких 

постулатах: збереження і відтворення традиційної архітектури України, 

популяризація народних промислів і ремесел, дослідження народного мистецтва 

через відображення історико-етнографічних регіонів України, зокрема 

Середньої Наддніпрянщини, Слобожанщини, Полісся, Поділля, Карпат, Півдня 

України. Регіони розміщувались у відповідності до географічної специфіки 

у відповідних етнографічних, ландшафтних і природних зонах [1; 2]. 

У проекті Музей був поділений на декілька функціональних зон, а саме: 

експозиційна, де розміщувались етнографічні пам’ятки й пам’ятки традиційної 

народної архітектури; адміністративно-наукова, де розміщувався адміністра-

тивний і науковий корпус, виставкові павільйони, ресторан приблизно на 

300 місць, співоче поле на 10 тисяч глядачів, науково-дослідний інститут 

етнографічного музеєзнавства АН України та ін.; виробничо-господарська, де 

розміщувалися майстерні для реставраційних робіт та господарські 

будівлі [2, c. 319]. 

Співробітники музею за активної участі небайдужих громадян, активістів 

громадських організацій здійснювали пошук та збір цінних пам’яток етнографії, 

декоративно-ужиткового мистецтва, народних одягу, меблів, дерев’яного 

і глиняного посуду, чоловічого і жіночого одягу, музичних інструментів тощо. 

Офіційно експозиція музею відкрита для відвідувачів у 1976 році. На території 

музею зосереджено 275 архітектурних експонатів народного будівництва  

XVI-XX століть. Садиби з сільськими хатами й господарськими будівлями 

сформовано з документальною достовірністю та згруповано відповідно до 

особливостей планування поселень того чи іншого історико-етнографічного 

регіону. У фондах музею зберігається понад 70 тисяч предметів побуту, творів 
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народного мистецтва, знарядь праці. Найцікавішими з експонатів обладнано 

інтер’єри будівель [1, c.129]. 

 В останні роки з метою залучення відвідувачів, а також популяризації 

нематеріальної культурної спадщини українського народу, музей застосовує 

інструменти туристичного маркетингу. Так, у музеї регулярно проводяться 

різноманітні свята, виставки, фестивалі. За сезон у Музеї відмічають понад 

двадцяти державних, релігійних та народних свят. Окрім того, регулярно 

проводяться етнографічні ярмарки.  

Також на території Музею проходять фольклорні фестивалі, Свято дитячої 

творчості, День зеленого туризму, останніми роками – День пасічника (до свята 

Спаса), День зільника. На Різдво запрошують фольклорні колективи з колядками 

та щедрівками, на Великдень – з веснянками. 

Для найкращого сприйняття образу народної культури різноманітних 

регіонів України влаштовують свята народного мистецтва, на яких можна 

побачити й придбати сувеніри, взяти участь у майстер-класах.   

ОРдним із наймасовіших є щорічне святкування Купала – одного 

з найзагадковіших та найбільш видовищних народних свят. Його особливістю 

є велика кількість обрядів, давніх звичаїв та прикмет. 

До Дня Державного Прапора України в серпні 2016 р. на території музею 

був висаджений гігантський прапор України з квітів, який 23 серпня 2016 був 

включений до Книги рекордів Гіннеса як найбільший квітковий прапор у світі. 

Адміністрація музею в практичній діяльності застосовує новітні технології 

туристичного маркетингу. Зокрема, створено сучасний інтернет-портал, на 

якому своєчасно розміщується інформація про заходи, що проводяться у музеї, 

описуються народні звичаї і традиції, подано відомості про найбільш популярні 

обряди. Таким чином відбувається  популяризація нематеріальної культурної 

спадщини українського народу. 

У структурі музею утворено Екскурсійне бюро, в якому працюють 

креативні молоді фахівці, що прагнуть донести до відвідувачів яскраву 

інформацію про нематеріальну культурну спадщину українського народу. Вже 
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створено та апробовано кілька інтерактивних екскурсій, що проводяться із 

використанням мультимедійної техніки, іншого обладнання.  

Також створено кілька екскурсій, що надаються із використанням 

електрокарів. Під час таких екскурсій відвідувачі мають змогу прослухати 

екскурсію на українській або англійській мовах (із використанням 

звуковідтворювального пристрою).  

Музей активно співпрацює із засобами масової інформації. Вважається, що 

преса є важливим каналом комунікації із громадськістю, за допомогою якою 

також відбувається популяризація нематеріальної культурної спадщини 

українського народу.  

В Музеї здійснюється наукова робота. Результати наукових досліджень 

доповідаються на наукових конференціях, а також висвітлюються у наукових та 

науково–популярних публікаціях.  
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ОБ’ЄКТИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  

В ТУРИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ТУРЕЧЧИНИ 
 

Сучасний репрезентативний (культурно-пізнавальний, гастрономічний, 

спортивний) туризм характеризується синкретичними тенденціями експлікації 

туристичних об’єктів, нівеляцією детермінаційних концептуальних меж та 
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дифузністю елементів кластерного профілювання релевантного для пізнання 

культурно-історичного простору. 

Синтезований підхід до розкриття туристичного потенціалу конкретної 

країни якісно позначається на стратегіях обслуговування та генерації 

туристичних потоків, сприяє підвищенню рівня зацікавленості культурними 

надбаннями певного регіону, профілює низку організаційно-маркетингових 

операцій (підтримка балансу галузі, розробка алгоритмів залучення іноземних 

туристів, стимуляція конкурентоспроможності тощо). Важливим фактором 

успішної діяльності туристичних агенцій є концептуально виважені тематичні 

інсталяції у площину розгортання туристичного дискурсу об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини (ОНКС). 

У доповіді на прикладі туристичної галузі Туреччини демонструється 

багаторівневе включення ОНКС до найпопулярніших дестинацій туристичного 

ринку та прецедентних локацій фестивального руху країни. 

Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини (РСНКС) 

ЮНЕСКО на теренах Турецької Республіки містить 17 позицій.  

Специфікою історичного розвитку культурно-мистецького життя країни у 

діахронічному форматі детермінується виокремлення тематичного феномену 

«Наративна традиція меддагів» (Mеddahlık sanatı). Структурно-тематичним 

осердям та чинниками формування попиту туристів на зазначений топік 

є непрогнозованість артистичної поведінки і сценічної позиції актора у процесі 

розгортання дискурсу, комічність тематики та поліфункціональна стилістика 

наративу, авторське новаторство (креативність) та перманентна апеляція до 

глядачів як облігаторна риса розгортання подієвого процесу. Віртуозність 

у поданні матеріалу (розгортанні тексту) концептуально пов’язує зазначений 

культурно-мистецький артефакт із релевантним для всього тюркського світу 

мистецьким феноменом «Ашицькі традиції» (Aşıklık geleneği), характерними 

ознаками якого є творче протистояння (латентна конфліктність) озанів-ашиків, 

професійне використання шедеврів національної інструментальної музики, 

експромт у виконанні власних і популярних пісенних творів. Динаміка 
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розгортання сюжетів, жанрова інтермедіальність, непередбачуваність побудови 

сценарного алгоритму виступу митців розширюють функціональний діапазон 

зазначених видів виконавчого мистецтва, що сприяє їхній інсталяції 

у гетерогенні фестивальні структурації та подієві розважальні блоки фестивалів. 

Високим рівнем організаційної «мобільності» характеризується ОНКС 

«Тіньовий ляльковий театр Караґьоз» (Karagöz), що внесений до РСНКС 

з 2009 р. Високий рівень популярності серед населення країни, 

поліфункціональність мистецької концепції (парадоксальність сюжетних 

колізій) і організаційна портативність лялькового театру «Караґьоз» 

детермінують зазначений вид творчості на рівень універсальних фестивальних 

атрибутів. 

Самодостатніми з точки зору фестивального потенціалу є філософсько-

дидактичні перформанси «Сема дервішів Мевлеві» (Mevlevi Sema) та «Ритуал 

«Семах» алевіті-бекташі» (Alevi-Bektaşi ritüeli Semah, 2010). Дидактичні, 

естетичні та філософсько-наративні стратегії, що репрезентуються у зазначених 

феноменах, глибоко інстальовані у традиційні ментальні конструкти сучасних 

турків. Відповідно, специфіка розгортання цих дискурсів для обізнаного глядача 

проектується на процес естетичної рефлексії (споглядання), для іноземних 

туристів візуальних ефект перформансів є джерелом поповнення (акумуляція) 

країнознавчої (фонової) інформації та намаганням осягнути метафізичний 

термінологічний апарат всесвітньовідомих феноменів. Релігійно детерміновані 

хореографічні презентації у площині туристичного простору країни не 

є завершеним інформаційним продуктом, адже для декодування філософських 

смислів та ідей, закладених у них, потрібен певний інтерпретаційний відрізок 

часу. 

Жанровий еклектизм, концептуальна утилітарність та буттєва 

феноменологічність ОНКС «Методика приготування кешкєку» (Tören keşkeği 

geleneği, 2011), «Традиції та культура турецької кави» (Türk kahvesi kültürü ve 

geleneği, 2011), «Культура приготування виробів із тонкого тіста» (İnce ekmek 

yapma ve paylaşma kültürü, 2016), «Фестиваль месіру» (Mesir macunu festivali, 
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2012) визначають активне включення сегментів зазначених перформансів 

у тематично гетерогенну (гастрономічну) площину фестивального руху країни. 

Ідея колективності виконання обрядових дій та вітальної солідарності, 

покладена в основу розгортання ОНКС «Невруз» (Neruz, 2009) та перформансу 

«Зустріч весни – Хидреллєз» (Bahar kutlaması: Hıdrellez, 2017), детермінує високу 

популярність сюжетних ліній мистецьких заходів серед іноземних туристів. 

Сезонна специфіка названих об’єктів заважає їхній тотальній інсталяції 

у площину туристичних подієвих заходів, але на сегментарному рівні 

спостерігається часткове включення тематичних елементів у різноманітні 

фестивальні блоки регіонального та національного форматів. 

Дотичним до комплексу загальнотюркського культурного контенту 

є фольклорно-етнографічний об’єкт «Дестан Деде Коркут» (Dede Korkut Mirası; 

2018). Музичний супровід (саз, кобуз, домра), тематично пов’язаний 

з прадавньою наративною традицією тюрків, аматорські вистави на основі 

сюжетних ліній дестана – елементи багатьох фестивальних процесів на 

локальному і загальнонаціональному рівні. 

Локальними туристичними феноменами з високим рівнем автентичності та 

експлікації звичаєвих традицій є об’єкт «Традиційні посиденьки» (Geleneksel 

sohbet toplantıları, 2010), український аналог – традиційні вечорниці, та 

утилітарно детермінований дискурс «Мова свисту» (Islık dili, 2017). Зазначені 

артефакти, хоча й мають територіальні відмінності у стилістиці виконання 

провідних сюжетних ліній просторової і темпоральної комунікації, історично 

формувалися як специфічні комунікативні концепти і яскраво представляють 

досягнення турецької народної культури на фестивальних майданчиках 

національного та міжнародного рівнів.  

ОНКС «Олійна боротьба Киркпинар» (Kırkpınar yağlı güreş festivali, 2010), 

презентуючи спортивний дискурс фестивального руху (пор. кінські перегони, 

стрільба з лука, гра «Джіріт»), має складну організаційну специфіку; проведення 

однойменного фестивалю детерміноване державними програмами і є фактором 

економічного стимулювання та підтримки відповідного регіону країни. 
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Специфічна комбінаторика мистецьких маніпуляцій ОНКС «Ебру» (Ebru: 

Türk kağıt süsleme sanatı, 2014), можливість долучитися до багатовікової традиції 

та засвоїти методику креативного процесу «Мистецтво традиційної кераміки» 

(Geleneksel çini ustalığı, 2016) визначають поліпрофільність цих культурно-

мистецьких перформансів на різних рівнях сучасного фестивального руху 

Туреччини. 

Переважна більшість зазначених ОНКС у межах країни має стратну 

структуру і легко сегментується на сценарно-монтажні блоки гетерогенних 

культурно-мистецьких і фестивальних майданчиків країни, що профілює 

мозаїчність і динаміку фестивального життя сучасної Туреччини. Простір, 

в якому реалізується кожен із детермінованих ОНКС, позначається 

поліпредикативними тематично-організаційними маркерами, а автономність 

дискурсного розгортання переважної більшості туристичних артефактів 

профілює відкритість процесу, можливість залучення глядачів-туристів до 

фестивальних подій. Системна відкритість і стабільна сценарність ОНКС 

Туреччини визначають високий рівень їхньої популярності серед туристів, 

а власне локації репрезентацій основної ідеї та концепції кожного об’єкту 

профілюються на рівень актуалізованих у парадигмі «сучасне – традиційне» 

популярних туристичних дестинацій. 

Національний арсенал ОНКС сформований відповідно до традиційності 

турецького культурного дискурсу (практичність, національно-специфічні 

естетичні ідеали і канони, солідарність, колективність, толерантність) і активно 

залучений до сучасних маркетингових стратегій туристичної галузі. 

Позапросторовий контекст і можливість динамічного розгортання дійства 

переважної більшості об’єктів-артефактів уможливлює реалізацію інсталяційних 

програм на основі провідних топіків і сегментів з утилітарною метою. 

Специфікою туристичного маркетингу Туреччини є максимальне залучення 

ОНКС до туристичних репрезентацій, адже вони формують солідарний 

тематично-стильовий контент сучасного туристичного дискурсу Туреччини, 

стають засобом моделювання культурного простору з орієнтацією на збереження 
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культурних традицій турецького народу та ідею пролонгації традиційного 

культурно-мистецького потенціалу для наступних поколінь. 
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МАРКЕТИНГ РЕГІОНУ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ  
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 
Нематеріальна культурна спадщина система звичаїв, форми показу та 

вираження, знання та навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, 

артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами, групами й у деяких 

випадках окремими особами як частина їхньої культурної спадщини.  

Саме нематеріальна культурна спадщина, що передається від покоління до 

покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами під впливом їхнього 

оточення, їхньої взаємодії з природою та їхньої історії формує у них почуття 

самобутності й наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного 

різноманіття й творчості людини. Забезпечення життєздатності нематеріальної 

культурної спадщини сприяє збагаченню культурного різноманіття та активізує 

творчість. 

Саме тому, нематеріальну культурну спадщину необхідно всіляко 

популяризувати. Вагомим елементом для досягнення цієї цілі є маркетинг 

регіону, тому що коли регіон є популярним, впізнаваним та цікавим це сприяє 

залученню туристів як внутрішніх, так і із за кордону. Відвідуючи будь-яку 

територіє турист дізнається більше про культуру, історію, традиції, звичаї, 
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пам’ятки тощо тієї території, яку він відвідує. Що в подальшому сприяє попу-

ляризації нематеріальної культурної спадщини, що знаходиться на території 

регіону. Тому щоб зберегти нематеріальну культурну спадщину необхідно 

проводити активну маркетингову політику в регіоні, яка спрямована на 

залучення туристів. 

Маркетинг, за визначенням відомого вченого Філіпа Котлера, – це 

соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення нестатків та 

потреб як індивідів, так і груп, шляхом створення, пропозиції та обміну 

товарів [1]. На думку О. Музиченко-Козловської [2], маркетинг туристичного 

регіону – це «система заходів маркетингової стратегії щодо конкретних 

туристичних послуг в межах певного регіону, спрямованих на приваблення 

туристів, регулювання туристичних потоків з урахуванням рекреаційного 

навантаження на територію та реакції місцевих жителів на присутність туристів 

з метою досягнення економічно оптимального рівня туристичної привабливості 

регіону».  

Функціонування туристичної сфери є вигідним для будь-якої області, адже 

туризм прямо або опосередковано впливає на зростання доходів, зміцнення 

всього господарського комплексу області та пожвавлення ділової активності 

в багатьох її галузях. І одним із важливих елементів популяризації туристичної 

сфери регіону є маркетинг. 

 Маркетинг туристичного регіону можна охарактеризувати, як процес 

в рамках якого на основі співпраці влади, бізнесу та громадськості визначаються 

цільові групи туристів, встановлюються з ними комунікації, а також формується 

туристичний продукт, виходячи з потреб туристів, для їх максимального 

задоволення.  

Основними складовими маркетингу туристичного регіону прийнято 

вважати: маркетинг туристичного іміджу регіону; маркетинг визначних пам’яток 

(атракцій); маркетинг інфраструктури; маркетинг підтримки; маркетинг 

персоналу. 
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Так, маркетинг туристичного іміджу регіону передбачає створення, 

розвиток і розповсюдження позитивної картини регіону в залежності від 

визначених регіональних туристичних маркетингових цілей. Маркетинг 

визначних пам’яток значною мірою доповнює маркетинг іміджу і включає 

вивчення та врахування всіх рекреаційних ресурсів регіону. Маркетинг 

інфраструктури є важливим елементом позиціонування території на 

туристичних ринках. Система транспортування, індустрія розміщення й 

харчування туристів, мережа туроператорів і турагетнств та сфера розваг є 

основою розвитку туризму в регіоні. Не менше значення має система зв’язку, 

енерго- і водопостачання, безпеки тощо. Маркетинг підтримки включає роботу 

органів влади, інвесторів, окремих громадян, що спрямована на розвиток 

туристичної сфери регіону. Не менш важливим є відношення місцевих жителів 

до туристів, доброзичливість, готовність до роботи по їх обслуговуванню.  

Отже, маркетинг туристичного регіону спрямований на вирішення 

відповідних завдань:  

 аналіз туристичних ресурсів території, аналіз стану та очікувань 

основних суб’єктів маркетингу території (влади, бізнесу, місцевого населення);  

 визначення та аналіз найбільш привабливих для території сегментів 

туристичного ринку; 

 аналіз сильних і слабких сторін території; 

 аналіз конкурентного середовища;  

 розробку комплексного тур продукту регіону який забезпечить потреби 

туристів;  

 формування і управління брендом та іміджем території; 

 створення нових і удосконалення існуючих визначних пам’ятків 

туристичного регіону;  

 розробку і реалізація системи маркетингових комунікацій (просування) 

туристичного регіону; 

 формування і підтримка стратегічного партнерства влади, бізнесу та 

місцевого населення для успішного розвитку території; 
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 підвищення інвестиційної привабливості регіону в сфері туризму. 

Сучасні тенденції розвитку туристичної сфери потребують все більшого 

застосування маркетингового інструментарію, тому проблема використання 

маркетингових підходів в туристичній індустрії є одним з пріоритетних 

напрямків її розвитку. 

З огляду на це, переконані, що продукт туристичного регіону повинен 

розроблятися виключно з позиції привабливості для туристів, тому необхідно 

обґрунтовувати стратегію на результатах маркетингових досліджень. При цьому, 

стратегія повинна базуватись на результатах аналізу і прогнозу існуючих умов 

навколишнього середовища, а також на врахуванні сильних та слабких сторін 

діяльності території, загроз від конкурентів. Загострення конкурентної боротьби між 

туристичними регіонами за туристів, інвестиційні ресурси, кваліфіковану робочу 

силу призвело до зростання потреби в територіальному маркетингу, який дає 

можливість, враховуючи особливості зовнішнього і внутрішнього середовища 

конкретного регіону, стимулювати розвиток його туристичної сфери.  

Отже, в сучасних умовах господарювання зростає значення регіонального 

туристичного маркетингу для активізації соціально-економічного розвитку 

окремих територій і регіонів. Саме територіальний маркетинг покликаний 

забезпечувати розвиток та стійке економічне зростання регіонів, їх інтеграцію 

в загальнодержавний та міжнародний економічний простір. Туристичний імідж 

регіону формується на основі багатьох елементів і сприяє розвитку туристичної 

сфери, що в свою чергу популяризує нематеріальну культурну спадщину. Таким 

чином, туристичний маркетинг регіону є вагомим елемент популяризації  

нематеріальної культурної спадщини. 
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ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ  

ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ РЕСУРС ЗАКЛАДІВ ГОСТИННОСТІ 
 

Розвиток закладів гостинності залежить від конкурентоспроможності послуг 

та продукції. Одним із важливих факторів, що визначають успішність діяльності 

закладів гостинності, а також їх конкурентоспроможність – якість сервісу та 

продукції. Вся діяльність закладів гостинності повинна відповідати поставленим 

вимогам та міжнародним стандартам. 

Термін якість послуг – це поєднання двох різних слів: сервіс та якість.  

Сервіс означає, що будь-яка діяльність або користь, яку може отримати одна 

сторона від іншої, що по суті робить її нематеріальною і не призводять до власності. 

Якість визначається стратегічним інструментом досягнення  ефективності та 

кращих показників діяльності гостинності.  

Якість обслуговування означає здатність послуг ефективно задовольнити 

клієнта і завдяки цьому можна значно покращити ефективність свого бізнесу. 

У сфері послуг «якість» є важливим елементом  для успішного бізнесу. Це 

відбувається через усвідомлення зв’язку прибутку та задоволення клієнта. 

Концепція якості обслуговування відрізняється від концепції, що склалася 

у виробничому секторі. Причини такої відмінності: нематеріальність послуг, 

невіддільність від постачальника, неоднорідність. 

У випадку матеріального виробництва, якість товару може бути оцінена при 

його наявності. Контроль якості може бути використаний для перевірки 

специфікацій і відхилення неякісних товарів. Але якість обслуговування не може 

оцінюватись так само, як матеріальний продукт через особливість послуги, таку як, 
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нематеріальність – невідчутність невіддільність від процесу надання послуг. 

Постачальник послуги не може провести перевірку якості сервісу до його 

отримання. 

Послуга, нарешті, поставляється клієнту. Для того щоб оцінити якість 

обслуговування, клієнт оцінює фактичну якість обслуговування в порівнянні 

з передбачуваною якістю безпосередньо коли він її отримує. Задоволеність клієнта 

залежить від кваліфікації персоналу та отримання якісної послуги. 

Тому поняття якості є досить складним, тому важко однозначно 

сформулювати її визначення та значення, так як дане поняття можна віднести до 

різноманітних об’єктів. 

Під якістю найчастіше розуміють сукупність її властивостей, які зумовлюють 

рівень здатності задовольняти певні потреби споживачів відповідно до їх 

призначення. Також якість можна охарактеризувати як сукупність характерних 

форм, зовнішнього вигляду та умов застосування, якими повинні бути наділені 

товари відповідно до свого призначення. Вище перелічені елементи визначають 

вимоги до якості виробу, які конкретно закладені на етапі проектування в технічній 

характеристиці продукту, в конструкторській документації, в технічних умовах, що 

передбачають якість сировини та продукції [1]. 

Основними причинами підвищення якості є: безперервне і кількісне 

зростання потреб (особистих, суспільних, виробничих), їх якісний та кількісний 

розвиток; зростання ролі і темпів науково-технічного прогресу в розвитку науки, 

техніки, виробництва, економіки; посилення вимог до інтенсифікації виробництва 

і підвищення його ефективності; посилення конкуренції на внутрішніх і світових 

ринках [2]. 

Існує два методи зміни рівня якості: перший – полягає в простому 

перегрупуванні тих характеристик, що має продукція; другий складніший – полягає 

у зміні складу характеристик продукції [3]. 

Рівень якості покращується при зацікавленості усіх  працівників існуючих  

підрозділів підприємства. 
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Найголовнішою передумовою покращення системи контролю якості до рівня 

Світової організації торгівлі (СОТ) є заміна застарілих систем новішими, що вже 

давно існують на міжнародних ринках. У світі розроблено безліч систем, що 

наблизять якість харчової продукції підприємств України до міжнародних. Однією 

з таких є система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point), або Система 

аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю [4]. Це науково 

обґрунтована система, що дає змогу забезпечувати виробництво безпечної 

продукції шляхом ідентифікації та контролю небезпечних чинників. Система 

НАССР є єдиною системою управління безпечністю харчової продукції, яка довела 

свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями [5]. 

Забезпечення необхідної якості продукції та послуг повинно мати постійний 

характер і контролюватися на всіх стадіях виробництва кінцевого результату 

(товару чи послуги). Для цього створюються системи дій, що сприяють 

задоволенню потреб споживачів. 

Для збільшення прибутку закладів індустрії гостинності, як сектора 

економіки, необхідне зростання числа клієнтів. Для досягнення цієї мети перед 

готельними підприємствами стоїть завдання утримання існуючих клієнтів, а також 

залучення нових. Ключовим моментом до вирішення цього завдання є забезпечення 

високої якості послуг. Якість обслуговування – є основним фактором в сфері послуг 

для збільшення прибутку за рахунок зростання числа задоволених клієнтів. 

У зв’язку з цим перед готельно-ресторанним бізнесом стоять завдання зі створення 

інноваційних методів які дозволили б вимірювати рівень задоволеності клієнтів.   

Для забезпечення конкурентоспроможності потрібно постійно моніторити 

підвищення якості, і саме це є гарантією ефективної роботи підприємства 

гостинності. Тому покращення якості продукції та послуг є важливим напрямком 

розвитку всіх закладів гостинності.  

Конкурентоспроможність у найширшому розумінні визначає можливість 

продажу товару на конкретному ринку в конкретний проміжок часу. 

Конкурентоспроможною можна вважати однорідну продукцію з технічними 

параметрами і техніко-економічними показникам [6]. 
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Одним з ефективних засобів забезпечення конкурентоспроможності та 

стійкості вітчизняних підприємств є гнучкість та здатність адаптуватись до змін 

умов функціонування з меншими витратами. Пошук своїх споживачів, розроблення 

нових видів продукції самі не можуть зберегти конкурентні переваги та стійкість 

підприємства, якщо якість виготовлення продукції не відповідає світовим 

стандартам [7]. 

Отже, основна мета вищевикладеної ідеї полягає в тому, щоб відповідати 

рівням очікувань клієнтів, а також знайти можливості перевершити ці очікування. 

Треба постійно інтегруватися в ринок продукції та послуг з метою прийняття 

необхідних інноваційних рішень з обслуговування клієнтів, побажання і очікування 

яких постійно зазнають змін. Для того, щоб задовольнити ці умови конкуренто-

спроможності необхідно: підвищити технічний та технологічний рівень підпри-

ємств; підвищити увагу всіх рівнів до проблеми якості послуги та продукції; 

запровадити на усіх підприємствах, що працюють на зарубіжних та вітчизняних 

ринках систем управління якістю та безпечністю харчової продукції, побудованих 

на принципах НАССР; створення програм підвищення кваліфікації для всіх 

працівників. 

Таким чином, якість є одним з основних факторів підвищення 

конкурентоспроможності, тому підприємствам гостинності необхідно надавати 

увагу цьому фактору, який потребує постійного вдосконалення та додаткових 

витрат. Проте ці витрати будуть повністю компенсовані за рахунок отримання 

більших прибутків, так як існує попит на високоякісну та безпечну послугу. Високі 

стандарти якості дають змогу підприємствам отримати довіру та велику клієнтську 

базу, тому запровадження стандартів HACP повинно бути першочерговим 

завданням підприємств закладів гостинності. 
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ПРОВІДНІ ВИДИ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ 

 
Львівська область займає одне із перших місць серед регіонів України за 

рівнем і потенціалом розвитку туристичної індустрії. На Львівщині розташовані 

туристичні ресурси, які дають змогу розвивати широкий спектр різновидів 

туризму, створюючи привабливі для туристів локації. Туристична галузь 

динамічно зростає і є одним із найбільш перспективних напрямів розвитку 

економіки регіону. Успішна і повна реалізація туристичного потенціалу 

Львівщини є можливою за умов забезпечення стійкості цього розвитку, що 

розуміється сучасними науковцями як здатність підтримувати якість фізичних, 

соціальних, культурних і природних ресурсів туристичної дестинації, що 

забезпечує її конкурентоспроможність на ринку [8, с. 329]. Водночас якість 

ресурсів туристичної дестинації має інституційну основу, що може 

забезпечуватися за умов наявності розвинених інститутів – культурних, 

історичних, соціальних тощо. Власне ця основа для подальшого динамічного 

зростання туризму у регіоні є важливою для будь-якої області України. 
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Туристичний сектор Львівщини характеризується диверсифікованістю 

і наявністю можливостей для розвитку послуг у багатосезонному, внутрішньо- 

та зовнішньо-орієнтованому туризмі. Додатковим сприятливим чинником 

є якісна транспортна і соціальна інфраструктура регіону. Територія Львівської 

області характеризується помірним техногенним навантаженням. Вона 

розташована на великому європейському водорозділі басейнів Балтійського та 

Чорного морів, її третина представлена гірськими місцевостями із привабливими 

для туристів ландшафтами та наявними можливостями щодо лікування, спорту 

й рекреації [7, с. 147].  

Область є місцем зосередження великої за обсягами культурної спадщини. 

У ній зареєстровані понад 4 тис. пам’яток історії та культури. Із них більше 

половини розташовані у самому Львові, визнаному містом культурної спадщини 

ЮНЕСКО. Також в якості туристично привабливих виділяються такі історичні 

міста як Жовква, Белз, Бібрка, Золочів, Жидачів, Самбір, Дрогобич, Стрий. 

Наразі в області діють 153 музеї різних форм власності, 10 театрів, а також 

функціонують понад 320 інших туристичних об’єктів і архітектурних пам’яток 

із високим рівнем відвідуваності. На території області виділяються 37 природних 

комплексів [7]. Розвиненою є мережа шляхів сполучення, сприяє розвиткові 

туризму наявність міжнародного аеропорту, досить щільною є мережа готельних 

закладів. 

Зазначені чинники сприяють значній доступності туристичних ресурсів 

краю для відвідання українськими та закордонними туристами. Внутрішні 

туристичні потоки у Львівщині переважають над зовнішніми. Із 2000 року 

спостерігається стійка тенденція до зменшення зовнішнього туризму до 

Львівської області, зокрема з 2000 до 2017 рр. кількість зовнішніх туристів 

зменшилася у 3,9 разів. Тенденція щодо скорочення числа внутрішніх туристів 

була перервана у 2015 р., коли мав місце перерозподіл туристичних потоків 

у межах країни (зокрема ті українські туристи, які раніше відвідували Крим, 

звернули свою увагу на західні регіони нашої країни, у т.ч. Львівщину) [2]. Крім 

того, сприятливим фактором для залучення туристів із країн Центральної та 
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Східної Європи є розташування регіону на перехресті транспортних й історико-

культурних комунікацій, які об’єднують Україну та Польщу, Словаччину, 

Угорщину, Румунію. 

Сукупність умов дозволяє розглядати і аналізувати туристичний сектор 

Львівщини як галузевий кластер. Його туристичний потенціал, що у рамках даної 

статті розглядається як сукупність матеріальних і нематеріальних ресурсів, котрі 

формують інтерес до певної території, є основою для здійснення туристичної 

діяльності й формування туристичної пропозиції [1, с. 21], може бути реалізо-

ваний лише за умови створення відповідних інституцій. В особливій мірі це 

стосується культурного туризму, для якого певні інституції є обов’язковою 

умовою для становлення й розвитку. 

У цілому, розглядаючи систему туристичної діяльності на Львівщині 

у контексті культурного туризму, можна стверджувати, що вона спирається на 

певний туристичний імідж регіону. Також це дозволяє виокремити провідні види 

культурного туризму та ресурси їх розвитку (зокрема це стосується етно-

фольклорного, історичного, зеленого туризму). 

Етно-фольклорний туризм. Фольклорний або етно-фольклорний туризм 

часто не представлений окремими спеціалізованими туристичними продуктам. 

Разом із тим, як компонент він присутній у широкому спектрі наявних на 

сучасний момент туристичних продуктів (турів, екскурсій тощо). Етно-

фольклорний туризм спирається на туристичний імідж Львівщини як української 

історичної землі, одного із носіїв української національної ідентичності, 

«Українського П’ємонту» (разом з Івано-Франківщиною і Тернопільщиною), 

місця дій сил спротиву комуністичному режиму (разом з іншими регіонами 

Східної Галичини й Західної України у цілому). Компонентом туристичного 

іміджу Львівщини також є образ Львова як культурної столиці Західної України 

та зберігача традицій вікової культури, пов’язаною із Габсбурзькою імперією [4]. 

Історичний туризм. Із етно-фольклорним напрямом тісно пов’язаний 

історичний туризм, у т.ч. археологічний, як його різновид. Територія області 

є насиченою археологічними пам’ятками, які датуються від періоду мезоліту. 
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Численними є пам’ятки епох, ключових для національної історії, зокрема, епохи 

Київської Русі [5]. Крім того, сама архітектура Львова та переважної більшості 

інших міст і містечок області є важливою складовою формування потенціалу для 

розвитку історичного туризму. 

Зелений туризм. Важливою складовою культурного туризму є зелений 

туризм (синоніми – сільський туризм, агротуризм, екотуризм; ці терміни 

є пов’язаними і часто можуть використовуватися одночасно) [3, с. 82]. У США 

та країнах Європи сформовані досить популярні продукти зеленого туризму, які 

передбачають більший чи менший ступінь взаємодії туриста із місцевим 

населенням та природою, який варіюється від «відпустки у котеджі» до 

«проживання у сільській родині». Крім того, відбувається знайомство туриста зі 

звичаями і традиціями місцевого населення, що наближає зеленим туризм до 

етно-фольклорного. 

Слід відзначити, що зелений туризм є широко розповсюдженим у світовій 

практиці засобом розвитку сільських територій, а також економічної і соціальної 

підтримки традиційних форм життя у сільській місцевості. Водночас ситуація із 

зеленим туризмом в Україні, у т.ч. в Львівській області, не є однозначною. 

Організований зелений туризм у нашій країні поки не є розвиненим, тоді як 

неорганізований зелений туризм набув в останні роки і навіть десятиліття вельми 

широкого розповсюдження. 

Для Львівщини актуальним є брак сучасної культури використання 

гірських і лісових територій, що обумовлюється рядом складних фінансово-

економічних і соціальних факторів, зокрема безробіттям населення. 

Перспективи для вирішення цих та інших проблемних аспектів пропонує 

децентралізація в Україні, яка супроводжується посиленням територіальних 

громад (у т.ч. підвищенням їх фінансової самостійності) й відродженням 

місцевої культури. 

Таким чином, розвиток культурного туризму Львівської області 

ґрунтується на етно-фольклорному, історичному, зеленому видах туризму. Їх 

елементи є присутніми у більшості туристичних продуктів Львівщини (екскурсії, 
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подорожі, відвідування історичних пам’яток і пам’ятних місць, музеїв, замків). 

Через включення складника історичного й культурного туризму у більшість 

туристичних продуктів Львівщини, його розвиток здатен зробити їх більш 

привабливими і слугувати ефективним рушієм зростання туристичної сфери. 

Водночас паралельно з цим багатий природно-рекреаційний потенціал регіону 

приваблює і поціновувачів інших видів туризму (оздоровчого, спортивного 

тощо). 
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НАРОДНІ ПРОМИСЛИ І РЕМЕСЛА В УКРАЇНІ  

ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС 
 

Народні промисли і ремесла є однією з важливих галузей, в яких Україна 

може виступати як лідер серед інших Європейських країн. 

Народне образотворче і декоративне мистецтво своїми коренями сягає 

глибокої давнини. Воно нерозривно поєднано з магічно-обрядовою 

і господарською діяльністю людини. Саме тому твори народних промислів 

містять як духовні, так і матеріальні ознаки. Між звичайними побутовими 

предметами з дерева, глини, каменя та інших матеріалів і предметами-творами 

народного мистецтва не існує чіткої межі. 

Поширене твердження, що кожна річ, виготовлена вручну, має певні 

художні якості. Щоправда ці якості співрозмірні лише з природними 

властивостями матеріалу та результатом його обробки (фактурою, текстурою, 

кольором тощо). Усі природні й технологічні показники неодмінно утворюють 

художню виразність первинного рівня. Але якщо народний майстер свідомо 

й цілеспрямовано посилює художню виразність завдяки співрозмірності форми, 

конструкції, цілісності й семантики орнаментальних структур, то такий виріб 

набуває особливої виразності вищого рівня. Він сприймається емоційно-чуттєво, 

стає не лише предметом, а твором мистецтва [1]. 
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В історичному аспекті народне мистецтво передовсім розвивалося як 

творчість селян і мешканців передмість у вільний від хліборобства час. Вони 

виробляли необхідні предмети, у тому числі й художні, для власних потреб. 

З появою вотчинних майстрів при князівських, поміщицьких і монастирських 

господарствах виникає професійне мистецтво. Майстри осідали в містах, вони не 

обробляли землі, а лише займалися відповідним «рукомеслом» – гончарством, 

бондарством, ткацтвом тощо. Вони виготовляли продукцію на місцевий ринок, 

а для кращої співпраці й збуту виробів об’єднувалися в цехи. 

Художніми ремеслами вважалися види професійної діяльності, які вимагали 

складного устаткування і тривалого навчання: малярство, сницарство, шовко-

ткацтво, художнє ковальство, золотарство та ін. Ремісники обов’язково мали 

документи про опанування фахом і дозвіл на заснування власної майстерні. 

унаслідок розкладу феодального господарювання окремі талановиті сільські 

майстри потрапляють на міські ринки, складаючи конкуренцію ремісникам [2]. 

Народне мистецтво України розвивалося у двох основних напрямах – 

домашнє художнє ремесло й організовані художні промисли, пов’язані з ринком. 

Ці дві форми йшли паралельно, тісно переплітаючись між собою 

і взаємозбагачуючись, кожна історична епоха вносила свої зміни. Природні 

багатства України, вигідне географічне і торгівельне положення сприяли 

розвиткові домашніх ремесел та організованих домашніх промислів. Як уже 

зазначалося, перехід від мануфактур до капіталістичних фабрик, промислового 

виробництва у ХІХ ст. негативно позначився на домашньому розвиткові 

художніх промислів, основа яких – традиційна художня рукотворчість. 

Народні художні промисли – одна з форм народної творчості, яка організована 

у виробництво творів декоративно-ужиткового мистецтва, призначених для продажу. 

Це явище характерне майже для всіх областей України. Найбільшої ж популярності 

в XX ст. досягли такі художні куз, як Опішня, Решетилівка на Полтавщині; Ічня, 

Дігтярі на Чернігівщині; Петриківка на Дніпропетровщині; Кролевець на Сумщині; 

Бубнівка, Клембівка на Вінниччині; Яворів та Пистинь на Івано-Франківщині; 

Вінниця в Чернівецькій області та ряд інших [3]. 
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Серед відомих осередків текстильних промислів України можна виділити 

м. Кролевець (Сумська обл.), с. Обуховичі, м. Переяслав-Хмельницький. 

м. Богуслав (Київська обл.), м. Діхтярі (Чернігівська обл.), м. Решетилівка 

(Полтавська область), м. Глиняни (Львівська обл.), Косівщина (Івано-

Франківська обл.), с. Вікно, с. Токи (Тернопільська обл.) та ін. На сьогодні 

частково виробництво продукції народних текстильних промислів здійснюють 

лише Решетилівська майстерня художніх виробів, Косівський художньо-

виробничий комбінат та незначна кількість індивідуальних майстрів. 

Дослідження окремих науковців засвідчують, що дедалі більше як 

внутрішніх, так і в’їзних туристів цікавить етнічний туризм, вивчення 

української культури, ознайомлення із звичаями та традиціями різних 

регіонів [4]. Однак пропозиція таких послуг на ринку туристичного продукту 

є вкрай низькою і найчастіше обмежується готельними комплексами, 

оздобленими в національному стилі, закладами громадського харчування 

з традиційною кухнею та ринками, де реалізують продукцію народних 

промислів, тематичними фестивалями. А тому значний потенціал у цьому 

контексті мають саме осередки народних промислів, які представляють 

культурні надбання українців, сформовані протягом багатьох тисячоліть і мають 

значний нереалізований культурний та туристичний потенціал. На сучасному 

етапі розвиток таких осередків відбувається виключно з ініціативи самих 

народних майстрів, а також за підтримки професійних митців та кількох 

цільових програм розвитку регіонів. 

Однією із основних причин недостатньо активного розвитку туризму 

у осередках народних ремесел багато фахівців називають відсутність належної 

туристичної інфраструктури. Але вкажемо на те, що проблема полягає, 

найперше, у недостатній пропозицій, а подекуди – і повній відсутності самого 

туристичного продукту. Адже осередки народних ремесел – це не лише 

пропозиція традиційних ужиткових виробів, декорованих у визначеному стилі, 

це комплекс чинників, які здатні привабити туриста. Причому, відродження 

осередків ремесел сьогодні винятково лише за рахунок виробництва продукції 
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є неможливим, адже стратегії наслідування, які використовують виробники 

азійських країн (Китаю, Туреччини, Тайваню Бангладеш та ін.) дозволяють 

запропонувати їм на різних світових ринках продукції народних промислів 

різних держав за значно нижчими цінами. Тому розробляючи концепції розвитку 

осередків народної творчості необхідно розуміти, що осередок повинен 

пропонувати унікальний продукт, який не може бути копійованим іншими 

виробниками. Такий продукт може бути розробленим за умови, коли продукція 

осередку або процес її виготовлення поєднуватиметься із туристичними 

послугами, які можливо надавати лише у межах історично сформованого 

осередку (поєднання унікальної сировини, технологій, виробів, традицій, кухні 

тощо). Тобто це повинен бути комплексний туристичний продукт, який 

приваблюватиме туристів своєю оригінальністю. Але представникам осередків, 

народним майстрам сьогодні бракує досвіду, знань та вмінь для розробки 

і впровадження таких продуктів, що зумовлює необхідність залучення до цього 

процесу й інших суб’єктів, які зацікавлені у капіталізації ресурсного потенціалу 

центрів ремесел: держави, освітніх закладів, туристичних та маркетингових 

компаній тощо. Розробка інноваційних туристичних продуктів, які базуються на 

багатовекторному використанні культурного та рекреаційного потенціалу 

осередків народних промислів даватиме значний ефект не лише для розвитку 

самих компаній, але і регіонів, де розміщені такі центри народної творчості, що 

сприятиме збільшенню зайнятості населення, розвитку інфраструктури, 

збереженню традицій та культурних надбань, більш повного використання 

ресурсного потенціалу регіонів. 
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РОЛЬ МУЗЕЇВ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ПОПУЛЯРІЗАЦІЇ  
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 

 
Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини, прийнята 

17 жовтня 2003 року на Генеральній конференції Організації Об’єднаних Націй 

з питань освіти, науки і культури (UNESCO) у м. Парижі, визначає у ст. 2 (пп. 1, 2) 

сутність терміну «нематеріальна культурна спадщина»: «…звичаї, форми показу та 

вираження, знання та навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, 

артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами, групами й у деяких 

випадках окремими особами як частина їхньої культурної спадщини. Ця 

нематеріальна культурна спадщина, що передається від покоління до покоління, 

постійно відтворюється спільнотами та групами під впливом їхнього оточення, 

їхньої взаємодії з природою та їхньої історії і формує у  них почуття самобутності 

й наступності…» [1]. Вона проявляється в: усних традиціях та формах вираження, 

зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини; виконавському 

мистецтві; звичаях, обрядах, святкуваннях; знаннях та практиці, що стосуються 

природи та всесвіту; традиційних ремеслах. 

Вагому роль у збереженні та популярізації культурної спадщини людства 

відіграють музеї. Міжнародною радою музеїв (ICOM) 8 жовтня 2004 року була 

затверджена нова редакція Кодексу музейної етики.  Кодекс визначає етичні 

стандарти і принципи діяльності музеїв світу: «Музеї відповідають за матеріальну та 

нематеріальну природну та культурну спадщину… Музейні колекції відображують 

культурну і природну спадщину громад, з яких вони походять. Таким чином, ці 

колекції мають вищий статус, ніж звичайне майно, і можуть бути тісно пов’язані 

з національною, регіональною, локальною, етнічною, релігійною або політичною 

ідентичністю» [2].  

З метою відзначення багатства європейської культурної спадщини та 

ефективного її використання 2018 рік проголошено Європейським роком культурної 
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спадщини. На замовлення вищого органу виконавчої влади Європейського Союзу – 

Європейської комісії – у вересні-жовтні 2017 року було проведено безпрецедентне 

за масштабами опитування європейців для оцінювання їхнього ставлення до 

культурної спадщини. Дослідження охопило 27881 особу віком від 15 років і старше, 

які представляли кожну із 28 держав-членів ЄС. 84% респондентів вважають 

культурну спадщину важливою для них особисто, а також для місцевої громади. 

87% вважають, що це важливо для свого регіону, 91% вважають, що культурна 

спадщина важлива для своєї країни. 80% опитаних заявили, що культурне надбання 

є важливим для Європейського Союзу в цілому. Хотіли б більше дізнатись про 

культурну спадщину Європи 68% респондентів. Проте європейці не тільки хочуть, 

але й де–факто активно користуються культурною спадщиною. За останні 12 місяців 

61% респондентів особисто відвідали історичну пам’ятку (палац, замок, храм, 

археологічну пам’ятку тощо), 52% – стали учасниками традиційної події (фестивалю 

продуктів харчування, карнавалу, виступу лялькового театру, квіткового фестивалю 

тощо), а 50% – відвідали музей або галерею. Найактивнішими відвідувачами музеїв 

або галерей виявилися респонденти зі Швеції (80%), Нідерландів (74%) і Данії 

(68%) [ 3, с.48–50]. Подібне опитування було б доцільно провести і в нашій країні.  

Україна приєдналася до Конвенції про охорону нематеріальної культурної 

спадщини 6 березня 2008 року. Тим самим держава взяла на себе зобов’язання 

забезпечити охорону нематеріальної культурної спадщини, ідентифікувати 

й визначати різні її елементи на власній території. Наказом Міністерства культури 

України від 27.07.2015 № 548 Український центр культурних досліджень було 

визначено уповноваженою установою  для науково-методичного забезпечення 

реалізації Конвенції. Центром підготовлено методичну розробку «Нематеріальна 

культурна спадщина України», що дозволило унормувати велику і тривалу роботу зі 

складання місцевих/регіональних переліків елементів нематеріальної культурної 

спадщини. Актуальний Національний перелік України містить сім елементів 

нематеріальної культурної спадщини: «Опішнянська кераміка», «Косівська 

мальована кераміка», «Кролевецькі ткані рушники», «Петриківський розпис – 

українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ – ХХІ ст.ст.», «Козацькі пісні 
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Дніпропетровщини», «Пісенна традиція села Лука» Києво-Святошинського району 

Київської області, «Технологія виконання вишивки «білим по білому» 

Решетилівського району Полтавської області.  

Попри брак фінансування, музеї України володіють значним  ресурсним, 

науковим, методичним, організаційним потенціалом і накопиченим досвідом для 

того, аби стати опорними центрами суспільно важливої діяльності зі збереження та 

популяризації нематеріальної культурної спадщини. Станом на кінець 2017 року 

в Україні було зареєстровано 574 музеї, що мали статус юридичних осіб (без 

урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях). Музеї виходять на широку аудиторію, сприяють зростанню 

рівня освіти, культури і національно–патріотичному вихованню дорослих і молоді. 

Кількість відвідувачів музеїв – юридичних осіб за 2017 рік становила 16,4 млн осіб, 

до того ж 7,8 млн з них були учнями, слухачами та студентами [4]. У складі 

підприємств, установ, організацій та навчальних закладів України створені і діють 

ще майже 2 тис. музеїв, хоча вони і не є юридичними  особами [5].  

У музейних зібраннях зберігається чимало предметів і колекцій, що прямо 

пов’язані зі збереженням та охороною нематеріальної культурної спадщини. На 

перший погляд може здатися, що це помилкова теза (адже спадщина нематеріальна). 

Проте необхідно зберегти для нащадків автентичні інструменти різьбярів по дереву 

та зразки художнього різьблення, розмаїття колоритів та орнаментів писанок, 

оригінальність зразків народного одягу та кращі витвори інших видів народного 

мистецтва майстрів із різних регіонів України. Все це є матеріальним свідченням 

існування традиційних знань і навичок, технологічних прийомів і художніх засобів, 

що передаються від одного покоління до іншого. 

Музеї мають у своєму розпорядженні не тільки приміщення, предмети та 

колекції, але й значну територію. Для музеїв України, що є юридичними особами, 

відведено територію загальною площею 8306,9 га. За функціональним призначенням 

вона поділяється на заповідну, експозиційну,  наукову, рекреаційну та господарську. 

Площа рекреаційної території, що використовується для відпочинку відвідувачів 
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музею та їх обслуговування (зокрема, розташування музейних крамниць, буфетів, 

кафе, інших пунктів громадського харчування, проведення мистецьких, культурно-

освітніх заходів, гостьових місць для паркування автомобілів), становить 1091,8 га 

або 13,1% всієї музейної території [4]. 

Існують певні особливості реалізації функцій збереження та популяризації 

нематеріальної культурної спадщини в залежності від профілю музеїв. Виконання 

таких функцій органічно закладено у саму природу історичних (загальноісторичних, 

етнографічних, історії релігії, історико-побутових) та комплексних (краєзнавчих) 

музеїв. Активну і послідовну роботу у цьому напрямку проводять Національний 

музей народної архітектури та побуту «Пирогів» (м. Київ), Музей народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (м. Переяслав-Хмельницький, 

Київська область), Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та 

Покуття імені Йосафата Кобринського (м. Коломия, Івано-Франківська область), 

Музей народної архітектури та побуту «Шевченківський гай» (м. Львів), 

Закарпатський музей народної архітектури та побуту (м. Ужгород), Музей народної 

архітектури та побуту Прикарпаття (с. Крилос, Івано-Франківська область) та ін.  

Музеї просто неба дозволяють організовувати масові фольклорно-

етнографічні та культурно-історичні свята, тематичні фестивалі, виставкові проекти,  

театралізовані екскурсії, концертні програми фольклорних колективів на фоні 

унікальних музеєфікованих об’єктів у гармонії з типовими ландшафтами різних 

історико–географічних регіонів України. Можливість прямого контакту з носіями 

народних традицій суттєво посилює емоційний вплив заходу на відвідувачів, останні 

нерідко  самі стають учасниками дійства. 

Прикладами відомих заходів можуть слугувати: Міжнародний фольклорний 

фестиваль «Буковинські зустрічі» на базі Чернівецького обласного державного 

музею народної архітектури та побуту (м. Чернівці); Міжнародний літературно-

художній фестиваль «Кролевецькі рушники» на базі Музею кролевецького ткацтва 

(м. Кролевець, Сумська область); Всеукраїнська культурно-мистецька акція 

«Мистецтво одного села» на базі Національного музею літератури України (м. Київ); 

Всеукраїнський історико-культурологічний фестиваль «Мамай-fest» на базі Музею 
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історії міста м. Кам’янське (Дніпропетровська область); «Тиждень національного 

гончарного здвиження в Опішному» на базі Національного музею-заповідника 

українського гончарства (Полтавська область); Всеукраїнський фестиваль майстрів 

народної творчості «Переяславський ярмарок» на базі Музею народної архітектури 

та побуту Середньої Наддніпрянщини (Київська область) та ін. 
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РОЗМАЇТТЯ НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ  
У ФЕСТИВАЛЬНОМУ РУСІ ГУЦУЛЬЩИНИ І ПОКУТТЯ 

 
Нематеріальна культурна спадщина (НКС) – це вислів, що не так давно 

з’явився на мапі міжнародного спідкування в сучасному культурному соціумі. 

І одним з первинних чинників , що призвели до зацікавленості, вивчення 

та імплементації змістового значення НКС у локальних національних 

спільнотах, є глобалізація суспільства у світовому мастштабі. Зокрема, поява 

інновацій комунікаційних технологій зробила світ відкритим і доступним, але 
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водночас більш вразливим. Поряд з позитивними кроками в багатьох галузях 

суспільного розвитку світ стикнувся з абсолютно відвертим прагматизмом 

поглинання духовних споконвічних цінностей. Постає питання як захистити та 

зберегти в глобальному світі надбану багатьма поколіннями етносів і народів 

унікальність і неповторність світових культур. 

Глобалізація суспільства та зміна формату в ринкові відносини у сфері 

культури спонукають до залучення міжнародних організацій, щодо їх захисту 

культурних надбань та здобутків народів світу. Зокрема, діяльність ЮНЕСКО 

в культурній сфері, спрямована на збереження та відродження матеріальної та 

нематераільної культурної спадщини, сприяння розвитку сучасної культури, 

сприйняття різноманітності культур, а також поверненню втрачених культурних 

цінностей країнам їх походження [1, с. 350]. 

Активність України в цьому напрямку є актуальною, оскільки національна 

культура є багатообразною і багатогранною на тлі світової духовної платформи. 

Україна це підкреслила, приєднавшись і ратифікувавши Конвенцію ЮНЕСКО 

з питань НКС. На державному рівні сформовані відповідні інституції, що 

координують та спрямовують процес імплементації Конвенції ЮНЕСКО про 

охорону НКС в Україні. 
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Семінари, конференції, виставки, фестивалі – це основні популярні заходи, 

що інформують спільноту про сучасний стан, розвиток та проблеми культури 

і мистецтва. Останнім часом значної популярності набуває фестивальний рух, 

який переслідує мету акцентувати увагу на локальних осередках народної 

творчості, ремесел і традицій, які століттями формувались і становлять сьогодні 

золотий фонд Національної культурної спадщини України. Зокрема, такі 

фестивалі як «Кролевецькі рушники» (Сумщина), «Петриківські розписи» 

(Дніпропетровщина), «Борщівські сорочки» (Тернопілля), «Гончарство Опішні» 

(Полтавщина) та інші репрезентують унікальні етнічні мистецькі явища 

культурної спадщини України. 

 
 

Гуцульщина і Покуття є одним із найбарвистіших регіонів, де 

з незапам’ятних часів зберігаються неповторні традиції фольклору, вірувань та 

ремесел. В. Шухевич писав, що «в жодному іншому закутку Русі домашні 

промисли не відігравали такої важливої ролі, як на Гуцульщині» [2, с. 125–126]. 

Тому не є дивним, що тут уже кільканадцять років поспіль проводиться ціла 
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низка фестивалів, що приваблюють туристів та поціновувачів гуцульського 

мистецтва. На окремих із цих заходів вартує загострити увагу з огляду на те, що 

в них закладено основні принципи збереження та розвитку локальних 

автентичних місцевих традицій, що становлять класику національної культурної 

спадщини, зокрема, це такі фестивалі як «Лудинє» (Косів), «Великдень 

у Космачі» (Космач), «Барвограй» (Яворів), «Писанка» (Коломия), «Мальований 

дзбаник» (Косів) та цілий ряд інших. 

 
У поширенні фестивального руху як однієї з форм розвитку туризму 

велику роль відіграють громади, які в процесі децентралізації в першу чергу 

зацікавлені в популяризації своїх осередків, і, власне, тут важливо не 
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уподібнитись один одному, адже в такому випадку малоймовірним буде 

досягнення бажаних результатів. Тому особливим важелем у провадженні таких 

заходів є демонстрація самобутності і неповторності. До прикладу, фестиваль 

«Лудинє» в Косові покликаний відіграти своєрідну просвітницьку роль 

у популяризації автентичних гуцульських одягових строїв локальних осередків, 

показати їх і, водночас, продемонструвати варіативні інтерпретації та 

відтворення цих традицій у моделях сучасних дизайнерів. Одягові комплекси, як 

автентичні, так і сучасні, сформовані зі складових та аксесуарів, де включені 

вироби з ткацтва, мосяжництва, шкіри, гаптування, кушнірства та інших видів 

народних ремесел. 

Розглядаючи специфіку фестивалю «Барвограй», який уже став брендом 

села Яворів, робимо висновок, що захід себе повністю оправдав. Адже сьогодні 

цей осередок набуває все більшої популярності як центр ліжникарства на 

Гуцульщині. Тут розвивається приватний бізнес, кожна садиба ліжникарок 

рекламує свій стиль і своє «обличчя». Сюди все більше прагнуть приїжджати 

туристи. Пожвавлення туристичного руху в селі Яворів дало поштовх до 

відродження ще одного виду народного мистецтва, яке майже занепало – різьби 

та інкрустації по дереву, що з давніх-давен розвивався саме в цьому осередку та 

мав свій виражений стиль.  

П’ятий рік поспіль у м. Косові відбувається фестиваль-конкурс 

«Мальований дзбаник». Основним викликом проведення такого дійства стала 

необхідність відродження та популяризації одного з найдавніших ремесел 

Гуцульщини і Покуття ‒ гончарства, зокрема мальованої кераміки. Ще 

у 2012 році традиція косівської мальованої кераміки ввійшла до Національного 

переліку нематеріальної культурної спадщини України, а в 2018 ‒ номінована на 

включення до Репрезентативного списку НКС ЮНЕСКО. 

Знана в багатьох країнах світу, місцева мальована кераміка в той чи інший 

період зазнавала злетів і занепаду. Сьогодні як ніколи ця традиція потребує 

захисту. В силу економічних коливань, ремесло не в змозі вижити самостійно без 

соціальної підтримки. Тому концепцію фестивалю «Мальований дзбаник» 
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розробляли, опираючись на досвід сусідів-поляків. Основним стержнем заходу 

виступає пізнання майстра у його робітні, а потім схід усіх косівських гончарів 

на велику виставку-ярмарку, де перед гостями фестивалю «розцвітає» 

різнобарв’я різних творчих стилів на «килимі» косівської мальованої кераміки. 

І, як результат щорічних заходів ‒ поява в когорті знаних майстрів значної 

кількості нових імен молодих керамістів, що працюють як в інноваційних 

пошуках, так і в традиціях автентичних технологій місцевої мальованої кераміки. 

Аналізуючи фестивальний рух на теренах Гуцульщини і Покуття, 

спостерігаємо не тільки розвиток туризму в регіоні, але й зацікавлення місцевого 

населення у розбудові приватного бізнесу в галузі народних ремесел. А це, 

в свою чергу, дає новий поштовх для розвою місцевих різноманітних промислів 

та збереження різнобарв’я народних традицій та етнокультури краю. 
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ  
ЯК ОСНОВА ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
У сучасній культурологічній літературі поняття «традиція» (від лат. 

Traditio – передача) розуміється як соціальна і культурна спадщина, що 
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передається від покоління до покоління та відтворюється у певних суспільствах 

та соціальних групах; звичаї, обряди, норми поведінки, погляди, смаки, які 

історично склались та передаються із покоління в покоління [1]; будь-який 

колективний (груповий) стереотип діяльності, що базується на навчанні.  

Українці мають багату культуру, досвід, який складається з цінностей, 

отриманих багатьма поколіннями. Дохристиянські звичаї гармонійно 

перепліталися з релігійними, створивши церемонії, які ми маємо сьогодні: 

колись Різдво було свято зимового обертання сонця, вісника врожаю та щастя, 

як співають в колядках. Вони переплітаються з мотивами сільського, 

військового, казково-фантастичного, весільного та біблійно-релігійного 

фольклору. 

У нашу епоху жанр традиційного фольклору зберігся нерівномірно. 

Наприклад, загальні ритуальні карпатські народні пісні, оповідання, легенди 

коломийки – це Захід України. Дніпро – історичні, особливо козацькі пісні. 

Лівобережна Україна – Думи. Враховуючи специфічні особливості кожного 

регіону, можемо дослідити причини збереження саме цих типів пісень та 

оповідань. Це дослідження також допоможе зрозуміти сусідні регіони, що так 

потрібно вітчизняним туристам, що обрали саме внутрішні подорожі у той час, 

коли країна перебуває в стані загострення конфліктів на сході та півдні. Але ці 

конфлікти звернули увагу людства на нашу країну, та стали чинником зростання 

усвідомленості співвітчизників, збільшенню патріотизму.  

Дослідник Ю. Веденин зазначає, що в основі сучасних підходів 

(генетичного, визначає спадщину як історичний досвід взаємодії людини 

і природи, екологічного, вважає спадщина основою сталого розвитку 

суспільства, і географічного, що передбачає визначення культурної спадщини як 

основи культурної і природної різноманітності суспільства) лежить уявлення про 

спадщину як фундаментальної категорії, що визначає можливість формування 

самобутнього, стійкого і різноманітного культурно-ландшафтного простору [2].  

Культурну спадщина регіону необхідно розглядати як систему. Звичайно, 

виявлення та постановка на державний облік і охорону багатьох пам’яток – дуже 
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важливе завдання. Разом з тим необхідно робити подальші кроки. Можна 

говорити, маючи на увазі ідеї Д. Лихачова, який нарікав на те, що вивчаються 

окремі види культури та залишки культурного минулого, і навіть ввів термін 

«екологія культури», про необхідність переходу на території області, так само як 

і інших регіонів, від дослідження та збереження окремих пам’яток культурної та 

природної спадщини до вивчення спадщини в його цілісності і різноманітті [3]. 

Очевидно, що при такому трактуванні особливе значення має формування 

каркаса особливо охоронюваних історико-культурних територій спільно 

з каркасом охоронюваних природних об’єктів.  

Це передбачає виявлення всій сукупності спадщини – як матеріальних 

пам’яток історії та культури, так і особливостей народної культури, традицій, 

ремесел, промислів; історичної міський середовища, сільської забудови, системи 

розселення, етнокультурного середовища в сукупності з природним оточенням. 

Спадщина регіону необхідно розглядати не тільки як даність для збереження 

пам’яток, але і як безпосередню і істотну частину національного культурного 

надбання, як особливі елементи, визначають самобутню регіональну культуру. 

Історичну спадщину регіону потрібно просунути на туристичний ринок. 

Тому національні туристичні організації повинні займатися поширенням 

інформації про історичний потенціал області. Серед цікавих нововведень у галузі 

презентації історичної спадщини та залучення туристів ми можемо виділити 

спеціальні світлозвукові програми, що стали широко поширені в Європі та 

середземноморських країнах. Специфіка таких виступів полягає у спеціальному 

відтворенні окремих сторінок історії за допомогою різних спецефектів. 

Багато регіонів багаті на такі унікальні історичні території, як древні міста, 

садибні та палацово-паркові ансамблі, комплекси релігійної архітектури, 

історичні будівлі, пам’ятники історії та культури тощо. Вони не повинні 

залишатися застиглими об’єктами. При організації унікальних територій слід 

об’єднати традиційні форми діяльності, які історично формували ці території 

з інноваційними видами, включаючи туризм. Крім того, нові види діяльності 
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повинні доповнювати, а не придушувати існуючі економічні, соціокультурні та 

природні процеси. 

Сьогодні варто звернути увагу на набагато нижчий рівень державного 

управління у сфері охорони та збереження культурних цінностей у пропаганді 

національної спадщини блага та культури. На жаль, потужні культурні 

можливості України не використовуються повністю, оскільки в цій галузі 

є багато важливих питань. Причиною є те, що завдяки управлінню інерцією, 

сучасній інформаційній технології та відсутності інтелектуалів, в основному 

вона не має достатньої фінансової індустрії.  

Активізація фестивального руху в Україні почалася приблизно на зорі 

здобуття незалежності. «Київ Мюзик Фест», що пройшов у 1990 р., вперше 

репрезентував українську музику як самостійне явище, вільне від панівних у ті 

часи ідеологічних настанов, а також відчинив двері композиторам української 

діаспори. Його концепцією (під девізом «Музика і Світ – Світ і Музика») стала 

презентація української музики у світовому контексті. В рамках фестивалю були 

започатковані творчі зустрічі, майстер-класи, круглі столи, лекції та семінари, 

що стали обов’язковими атрибутами у фестивальному житті. Поруч із Києвом як 

найбільшим культурним центром країни у фестивальному русі постали Львів 

(з 1995 р. фестиваль сучасної музики «Контрасти»); Одеса (фестиваль «Два дні 

і дві ночі нової музики»); Харків («Харківські асамблеї») [4].  

Здобуття незалежності сприяло розширенню міжнародних контактів та 

принесенню закордонного досвіду проведення фестивалів до України. Разом 

з тим розширюється аудиторія фестивалів: окрім фестивалів класичної музики 

виникають розраховані на більш масову аудиторію – фестивалі-конкурси 

естрадного мистецтва («Червона рута», «Таврійські ігри», «Перлини сезону»). 

Вони розширюють свою тематику, включаючи в неї окрім музики конкурси 

молодих театрів, художників, журналістів-початківців, гумор і сатиру.  

Перші фестивалі-конкурси естрадного мистецтва в Україні поступово 

стали пов’язуватись із шоу-бізнесом – комерційною діяльністю в галузі різних 

видів мистецтва. Такі його ознаки як масовість та популярність неухильно 
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зростають із розширенням аудиторії фестивалю. Зростання комерційної 

складової фестивалю частково спричиняється небажанням державних органів 

його фінансувати і може негативно позначитись на смисловій наповненості 

заходу. Нерідко фестивалем називається масштабний концерт з участю 

популярних виконавців (наприклад, «Чайка» у Києві), що проходить раз 

у певний період. 

Останнє десятиріччя ознаменувалося зростанням на українському просторі 

літніх open-air фестивалів, які передбачають кількаденне проживання учасників 

на території, тим самим забезпечуючи максимальне включення їх 

у фестивальний простір («Підкамінь», «Форт-місія», «АртПоле»).  

Можемо виділити деякі обов’язкові складові будь-якого фестивалю. По-

перше, (виходячи з його визначення) це смислова, тематична його складова (вид 

мистецтва, соціальна група, субкультура, продукт тощо), яка втілюється 

у презентаційній частині. По-друге, фестиваль має містити елемент святковості 

та урочистості, покликаний привернути увагу до тематики, підкреслити її 

значущість. По-третє, як уже було сказано, фестиваль повинен мати  

організовану структуру, координуючий апарат з кількох людей, з формально або 

неформально визначеними функціями. Також складовою фестивалю 

є матеріальна база, яка включає певний простір, де відбуваються фестивальні 

події, а також необхідні технічні засоби. У більшості випадків матеріальна база 

потребує залучення зацікавлених державних або недержавних структур, 

спонсорів. 

Фестивальна традиція має давню історію і пов’язана з раннім етапом 

традиційного суспільства, яка згодом унаслідок тривалої еволюції отримує 

форму культурно-мистецького явища найрізноманітніших видів і спрямувань. 

Нині фестивалі в Україні ми можемо розглядати як подієві ресурси 

регіонального й місцевого масштабів. Їх популяризація сприятиме переходу 

деяких з них до розряду подієвих ресурсів глобального характеру. 

На сучасному етапі в Україні проводиться значна кількість етнофестивалів. 

Більшою мірою вони привертають увагу внутрішніх туристів та ще порівняно 
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незначну кількість іноземних. Ресурсна база етнофестивального туризму 

складається з існуючої інфраструктури фестивалів, їх організаторів, 

туристичного, природного та історико-культурного потенціалу країни.  Дана 

база досить велика на сучасному етапі і, за умови її ефективного використання, 

може дозволити розвивати етнофестивальний туризм в Україні швидкими 

темпами. 
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ЗНАЧЕННЯ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У РОЗВИТКУ МІСТА 
МЕЛІТОПОЛЬ ТА ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

 
Одним з сучасних напрямків туристичної діяльності та з метою створення 

позитивного іміджу культурно-мистецького середовища держави та регіонів 

є проведення різних видів фестивалів [1]. Підґрунтям фестивального туризму 

в Україні, зокрема, і в Запорізькому регіоні, є збереження існуючих традицій та 
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заснування нових виходячи з вимог часу. Запорізька область має значні 

рекреаційно-курортні та туристичні ресурси. 

З метою збереження, відродження та популяризації народного мистецтва, 

підвищення ролі національної культури у формуванні світогляду та духовності 

з 2010 року започатковано проведення Міжнародного козацького фестивалю 

«Покрова на Хортиці», який проходить на території історико-культурного 

комплексу «Запорізька Січ» Національного заповідника «Хортиця» до Дня 

Покрови Пресвятої Богородиці. 

Щороку на Запоріжжі проходить Міжнародний пленер-виставка «Хортиця 

крізь віки» та Всеукраїнський фестиваль «Гончарі на Хортиці», які мають 

тематично-історичне спрямування, спираються на кращі традиції українського 

мистецтва.  

Також традиційно проводяться фестивалі міжнародного та всеукраїн-

ського рівнів з різних видів мистецтва: «Джаз-форум», кінофестиваль «Золотий 

Бриг», театрів ляльок «Лялькова веселка», фестиваль дитячої естрадної творчості 

«Топ-Топ», культур національних меншин «Ми – українські»; регіональний 

фестиваль – конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», 

обласний фестиваль «Поетичний травень», конкурс народної хореографії 

ім. Ю. Большакова, обласні конкурси і фестивалі виконавської майстерності та 

образотворчого мистецтва серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів. 

У березні кожного року в обласній філармонії проходить Міжнародний 

фестиваль дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці», 

метою якого є виявлення музично обдарованої молоді та сприяння розкриттю її 

творчої індивідуальності, обмін досвідом з питань педагогіки та виконавства 

(майстер класи, методичні конференції). В рамках фестивалю проводяться 

відкриті конкурси композиторів та юних концертмейстерів. 

Яскравою візитівкою регіону є також втілення нових ландшафтних 

проектів академічним обласним українським музично-драматичним театром 
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ім. В.Г. Магара: героїко-драматургічного видовища «Тарас Бульба» та героїчної 

легенди «Мамай» – епічні полотна просто неба. 

З метою формування позитивного туристичного іміджу регіону та 

презентації нових пропозицій в туристично–рекреаційній та оздоровчій сфері 

щороку проводиться міжрегіональна спеціалізована виставка «Відпочинок. 

Туризм. Курорт». Залучення інвестицій в розвиток туристичної та курортно-

рекреаційної сфери здійснюється в рамках Стратегії регіонального розвитку 

Запорізької області. 

В кожному місці є свої найцікавіші міста, історичні, культурні пам’ятники, 

традиції які приваблюють туристів. Одне з основних завдань щодо організації 

фестивалів – це організація реклами. Ініціатива організації й проведення 

фестивалів повинна йти знизу, а фінансування цих заходів це вже завдання влади 

і громадська підтримка [2]. 

Мелітополь цікавий різноманітністю видів туризму, які розвиваються на 

його території в тому числі і етногеографічного туризму. 

Слід відмітити багатоетнічність міста Мелітополя, бо це є одним 

з найголовніших факторів формування та розвитку етногеографічного туризму 

в цьому регіоні. В Мелітополі та Мелітопольському районі достатньо 

етногеографічних об’єктів туризму, що надає можливість розвивати туристську 

діяльність району та розробляти туристичні маршрути. Ці об’єкти є досить 

перспективними та знаходяться на стадії розробки проектів на державному та 

обласному і місцевому рівнях згідно з постановчою, законодавчою програмою 

України. 

Національно–культурні товариства м. Мелітополя щорічно планують 

проведення різнопланових заходів з метою об’єднання різних народів що 

проживають на Мелітопольщіні. Серед них є багато фестивалів в яких 

приймають участь усі національно-культурні товариства. Наведемо деякі з них: 

1. Міський Фестиваль «Різдвяні передзвони».  

2. Міське свято «Крила весни» (з метою збереження і розвитку традиції 

зустрічі весни в нашому краї та Україні, зміцнення атмосфери міжетнічної 
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толерантності та забезпечення стабільності громадських міжнаціональних 

відносин у місті). 

3. Пасхальний фестиваль Міське свято «Великдень в інтеркультурному 

місті» за участю національно-культурних товариств та церков різних конфесій 

(концерт, виставка НКТ). 

4. Фестиваль родинної творчості «Мама, папа, я – дружня родина» за 

участю творчих сімей НКТ та Церков різних конфесій. 

5. Щорічний ярмарковий фестиваль «Черешні». 

6. Щорічний фестиваль «Медово». 

7. Фольклорний фестиваль «Інтерсвято осенини в колі дружньої 

родини» (за участю НКТ м. Мелітополя) (етно-фестиваль). 

8. Фестиваль національних культур «Ми українські» у м. Приморськ. 

Один з напрямків проведення фестивалів, що заохотять туристів до міста – 

це організація проведення «Черешневого» фестивалю на міжнародному рівні. 

Наше місто відоме далеко за його межами саме завдяки черешні.  

Другий цікавий бренд Мелітополя – мед. Назва нашого міста у перекладі 

з давньогрецької «melitos» – «медовий», тому в місті запропоновано було 

проводити солодке свято – фестиваль меду «МЕDOВО!». В Мелітополі вже не 

один рік проводять в серпні місяці цей фестиваль. Мета такого свята – 

просування однією зі складових бренду міста «Мелітополь – місто меду» та 

комплексне просування продукції бджолярів міста.  

Отже, фестивальний туризм є ресурсом підвищення світового іміджу 

України, джерелом підйому економічного добробуту окремих регіонів і міст, 

формою популяризації нематеріальної культурної спадщини. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОНОМІЧНИХ ФЕСТИВАЛІВ  
В ПАРАДИГМІ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 
Одним із видів гастрономічних фестивалів є фестиваль пива. Різні 

пивоварні компанії представляють свої сорти пива, під час фестивалю 

відбувається ознайомлення з історією, технологією виробництва і культурою 

споживання пива, придбанням і вживанням пива, його дегустацією 

безпосередньо від виробників. Окремі аспекти організації гастрономічних турів 

висвітлено в працях українських науковців: Т.І. Божук, О.О. Любіцевої, 

Е.С. Маслова, О.О. Мотузенко, А.П. Пергат, І.В. Смаля, М.А. Стрельнікової, 

Т.І. Шпарги та ін. Проте залишається не дослідженою специфіка розвитку 

пивного туризму як інноваційного напряму діяльності готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Пивні фестивалі проводяться практично у всіх країнах, де розвинене 

виробництво і споживання пива. Людство насолоджується пивом уже понад 

п’ять тисячоліть. «Бурштиновий напій» варили стародавні ассірійці, вавілонці, 

китайці, народи Латинської Америки. Там, де вирощували зерно, неодмінно 

варили і пиво. В Америці – з кукурудзи, в Китаї – з рису, в Африці – з проса. 

В Європі – переважно з пшениці, рідше – з ячменю. 

Коли мова заходить про фестиваль пива, першим на думку спадає 

мюнхенський Октоберфест. Дійсно, це найпопулярніший пивний фестиваль на 

планеті, але далеко не єдиний. Шанувальники пінного напою при певній 

завзятості можуть подорожувати з однієї країни в іншу цілий рік, порівнюючи 

місцеві звичаї і розмах народних гулянь.  

Фольксфест в Штутгарті – найголовніший конкурент баварського свята. 

Особливість фестивалю в тому, що він орієнтований на сімейне проведення часу 
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і є скоріше святом врожаю, ніж чисто пивною вакханалією. На фестивалі 

створюється атмосфера життя на свіжому повітрі, в селі, з неспішним перебігом 

часу, підпорядкованого законам природи. 

«Пивна миля» − столичне німецьке свято, що влаштовується на пішій 

берлінській алеї в перший уїк-енд серпня. Її довжина трохи більше милі − 

близько 2 км, але назву носить саме таку. Свято проводиться з 1996 року, 

територія ділиться на 21 регіон, в кожному з яких встановлюються «свої закони». 

Гостям тут пропонується близько 2,5 тисяч сортів улюбленого хмільного напою. 

Так як в кожному регіоні клянуться, що пиво у них зовсім особливе, унікальне, 

ні на що не схоже і найкраще з кращих, для гостей фестивалю є серйозні шанси 

не вкластися з дегустацією і в три дні. 

У 2018 році на «Пивний милі» був складений найдовший в світі німецький 

біргартен («пивний сад») − це велика кількість прямокутних дерев’яних столів, 

складених в ряд на свіжому повітрі. У 2018 році на фестивалі ці столи 

розташовувалися на площі 2,2 км [1]. 

Великий пивний уїк-енд в Брюсселі збирає любителів пива з усієї Бельгії, 

приїжджають і найближчі сусіди: французи, голландці, люксембуржці. 

Відкривається фестиваль барвистим парадом пивоварів. Більше 30 пивоварень 

пропонують гостям спробувати майже 400 сортів хмільного напою. Фестиваль 

відрізняється від своїх європейських побратимів дбайливим ставленням до 

гаманця любителя пива. Вартість кухля пива не перевищує 1 євро. Час 

проведення: початок вересня, тривалість – 2 дні. 

Великий фестиваль пива в Денвері, що почав свою історію з 1982 року, 

відрізняється надзвичайною різноманітністю сортів хмільного напою. Great 

American Beer Festival або скорочено GABF вперше був проведений в місті 

Боулдер, у 1982 році. Тоді в ньому взяли участь 24 броварні, що представили 

47 видів пива. Посмакувати ними зібралось біля 800 відвідувачів, фестиваль 

проходив п’ять годин. У 1984 році фестиваль переїхав до Денвера і відтоді 

проводиться саме тут, зазвичай – наприкінці вересня чи на початку жовтня 

впродовж трьох днів. Фестиваль пива в Денвері був внесений у Книгу рекордів 
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Гіннессу як фестиваль, що пропонує гостям найбільший вибір сортів пива. 

2017 року фестиваль пива відвідали понад 60 тисяч гостей, які продегустували 

3900 видів пива від 800 броварень, випивши 7138 кегів пива, а це понад 

204 тисячі літрів [2].  

Враховуючи те, що крафтове пиво пішло саме з США, то для всіх 

шанувальників це краще, що можна побачити і можливість відчути пивну 

культуру зсередини. 

Tallin Craft Beer Weekend – фестиваль, який організовують хлопці 

з пивоварні Põhjala. Його можна назвати Copenhagen Beer Celebration 

в мініатюрі. 

Україна в останні роки також активно проводить різноманітні пивні 

фестивалі. Деякі з них вже мають популярність серед українських поціновувачів 

хмільного напою та й не тільки українських.  

Зазвичай в Україні пивні фестивалі проходять у двох форматах. Перший 

формат – відвідувач купує дорогий квиток, йому дають дегустаційний келих і він 

дегустує все безкоштовно. Зазвичай в таких випадках наливають пива невелику 

кількість, щоб у гостей був шанс спробувати якомога більше різного пива. 

Другий формат – відвідувач купує квиток (зазвичай недорогий), йому 

дають келих, він купує жетони і їх вже обмінює на пиво. У таких випадках 

наливають більшу кількість напою, тому що гість купує це пиво.  

На деяких пивних фестивалях є сесії. Їх суть в тому, що всі виставляють 

один вид пива, а на наступній сесії змінюють. Все зроблено для того, щоб 

відвідувачі спробували якомога більше сортів пива і пивоварні представили 

широку лінійку даного напою [3]. 

Найвідоміші фестивалі України цього року вже відбулися у Львові (Craft 

Beer and Vinyl Music Festival) та Києві (Kyiv Beer Festival). До пивного 

фестивального руху долучаються й інші міста, наприклад, Дніпро (Craft 

Культура) та Запоріжжя (Janzen Beer Fest). 

Отже, у всьому світі відбуваються істотні зрушення в загальній структурі 

гастрономічних фестивалів. Відбувається зміщення пріоритету зі «стандартних» 
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турів на користь екскурсій та спеціальних програм, зростає популярність 

подієвого туризму, що сприяє розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Саме 

тому такими популярними є різноманітні пивні вечірки, свята, фестивалі та 

карнавали, яких повинно стати більше на туристичній мапі України. 
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КИЇВ-ЕТНО-МЮЗИК-ФЕСТ «ВІРТУОЗИ ФОЛКУ» ЯК СКЛАДОВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 
 

Етнофестивалі, фольклорні фестивалі вже давно зайняли свою нішу 

у світовому фестивальному русі, адже мистецькі фестивалі у ХХІ століттті стали 

однією із наймасовіших форм міжкультурної комунікації у всьому світі, 

а фольклор, як один із головних засобів ідентифікації і самоідентифікації, дає 

можливість учасникам таких заходів усвідомити свою приналежність до 

унікальної етнокультури, зберегти етнічну самосвідомість в умовах сучасної 

світової тотальної урбанізації і нівеляції етнічних і моральних цінностей.  

На жаль, українські етнофестивалі, як явище сучасного європейського 

культурно-мистецького простору, ще не були у центрі уваги ґрунтовних фахових 

досліджень, історія створення деяких з них та їх концептуальні засади лише 
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частково охарактеризовані у працях С. Грици, В. Новійчука, С. Чернецької, 

О. Сичової, Д. Зубенко, О. Лапчук, В. Дутчак та ін. Зокрема, фольклорні 

фестивалі, основною локацією яких є місто Луцьк, стали предметом зацікавлення 

С. Чернецької [5]. О. Сичова характеризує загальну специфіку функціонування 

й розвитку мистецьких фестивалів у малих і середніх містах України, окреслює 

значення таких заходів для художнього життя населених пунктів, виділяє 

позитивні та негативні риси сучасних фестивалів, можливі шляхи позитивного 

розвитку фестивального руху в Україні [4]. В. Дутчак визначає характерні риси 

розвитку фестивального руху Прикарпаття, значною складовою якого 

є етнофоруми і фольклорні фестивалі [2]. 

«Від троїстої музики – до фолк-року» – таким є слоган відносно молодого, 

але вже достатньо відомого в Україні фестивалю «Віртуози фолку», який 

у листопаді 2019 року відбудеться вже втретє в київському Українському домі. 

Київ-етно-мюзик-фест «Віртуози фолку» є фестивалем міським і має статус 

всеукраїнського, отже цей фестиваль, за задумом його організаторів – народної 

артистки України Олени Кулик – ідея і засновник – і Київського Академічного 

ансамблю української музики «Дніпро» – організатори, є міжрегіональним 

і поліжанровим. Фестиваль не є спрямованим на репрезентацію та 

популяризацію якоїсь однієї регіональної музичної традиції чи якогось одного 

музичного жанру, його завдання – якнайширша і найоб’ємніша презентація 

усього різноманіття локальних форм і жанрів української традиційної музичної 

культури. Участь у фестивалі власне носіїв фольклору – автентичних 

фольклорних колективів та солістів – виконавців поруч із фольклористичними – 

науково-етнографічними молодіжними ансамблями і виконавцями, а також 

«залучення різних фахівців професійного мистецтва, які використовують 

здобутки фестивалів у своїй професійній діяльності», сприяє формуванню 

позитивного іміджу фестивалю, створенню і підтримці його унікального бренду 

і «утвердженню уявлень про можливості застосування народної творчості 

у міській культурі та втілення фольклорних традицій у формуванні міської 

парадигми» столиці України [Лапчук, с. 272]. Живи в стилі етно, підтримай 

203



 
українське, згадай своє коріння, приходь до нас родиною, – ці гасла є не просто 

модними словами, для організаторів і учасників фестивалю це є правила життя 

і можливість підтримати і розвивати традицію в умовах сучасного 

урбаністичного соціуму. 

Київ-етно-мюзик-фест «Віртуози фолку», заснований у 2017 році, поєднує 

у своїй мистецькій програмі на одній сцені представників різних музичних 

стилів, які у своїй творчості звертаються до скарбів української народної музики 

(як «автентиків» та «академістів», так і представників сучасних музичних 

напрямків), звучить українська музика і пісня в різних стилях, у різному 

виконанні – професійному і аматорському, академічному і фольклорному, 

у сучасних вокально-інструментальних обробках і у звучанні, наближеному до 

автентичного. Фестиваль є відкритим для всіх бажаючих народних умільців та 

виробників етнопродукції, незалежно від віку та статі, тим самим створюється 

широкий майдан для спілкування, відкриваються нові імена виконавців, 

колективів, композиторів, що працюють в етножанрі. «Ми прагнемо показати 

багатство української народної музики і пісні, показати, що вона прекрасна 

і захоплююча як в автентичному виконанні, так і в академічному, модерному, 

етно-джазовому чи фолк-роковому звучанні. Коли це музичне різноманіття 

поєднується на одній сцені і на одному концерті, ми справді можемо відчувати 

силу і велич зв’язку поколінь через музику і творчість», – зазначає арт-директор 

фестивалю Олесь Журавчак [6]. 

Фестиваль поєднує в собі як засади традиційного – у презентації, 

відродженні, підтримці і відтворенні глибинних сакрально–ментальних явищ 

етнічної культури, так і видовищного – те, що власне є притаманним 

фестивальному характері дійства. Сам фестиваль зберігає найкращі традиції 

цього жанру і щороку стає святом, як для учасників – виконавців, так і для 

глядачів, які стають безпосередніми співтворцями процесу розгортання 

фестивальних форм, відвідуючи майстер-класи та ексклюзивні виставки 

майстрових колекцій етномузичних інструментів та народних ремесел, 

презентації друкованих фольклористичних видань, творчі зустрічі з науковцями, 
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діячами культури та мистецтва, фотосесії з учасниками фестивалю, або 

переглядаючи онлайн-трансляцію конкурсу виконавців чи гала-концерту 

фестивалю у фейсбуці.  

Долучення до підготовки форуму, конкурсного відбору учасників і участі 

у журі фестивалю відомих українських фольклористів – науковців і практиків, 

що є безперечними авторитетами для мистецької спільноти України, дає 

можливість організаторам фестивалю досить обережно і фахово працювати із 

питаннями відтворення традиційного матеріалу на фестивальних майданчиках, 

відсікаючи ще на етапі відбору учасників конкурсної програми фестивалю гурти 

і твори сумнівної якості мистецького продукту. Складне і полемічне питання 

побутування народної пісні на сучасні концертній естраді у стилізаторських 

формах відтворення фольклору ще у 1990-х рр. порушувала відома українська 

фольклористка С. Грица, яка, зокрема, наголошувала: «… система пропаганди 

фольклору засобами масової комунікації вимагає постійного контролю з боку 

спеціалістів, які б несли відповідальність за його екологію. Поки існують 

природні джерела розвитку аутентичної народної творчості, що їх зберігає 

і каталізує сучасне українське село, доти юридично і морально їх слід всіляко 

захищати, ставитись як до істинної національної цінності» [с. 307]. Організатори 

фестивалю розуміють, що на його мистецьких локаціях відбувається 

переосмислення і пристосування первинної справжньої етнічної культури, 

витвореної в аграрному середовищі, до промислового – міського типу життя. 

«Така «видозмінена традиційність» теж необхідна, адже в процесі «освоєння» 

сільської культури у середовищі міста відбувається творення національного 

компоненту міської культури» [3, с. 273]. Саме на фестивальних майданчиках 

Київ-етно-мюзик-фесту відбуваються пошуки і апробації нових форм 

презентації українського фольклорного матеріалу з метою виокремлення 

і подальшої підтримки і промоушену найпрогресивніших і найталановитіших на 

сьогодні фольклористичних формацій і виконавців. 

Приємно, що за два роки існування фестивалю його відкриттями стали 

справжні фанати української етнічної культури, які і є сьогодні цими творцями 

205



 
національної складової культури сучасного українського міста – це вторинні 

виконавці так званого традиційного спрямування: вокалістки Юлія Вітранюк 

і Софія Рубан – обидві студентки-фольклористки КНУКіМ, переможниці 

відповідно І-го і ІІ-го Київ-етно-мюзик-фесту в номінації «Сольний спів». Це 

фольклористичні гурти «Дивина» з Донеччини і «Кралиця» – відомий 

кнукімівський фольклорний ансамбль – переможці І-го фестивалю 2017-го року. 

Це також кілька новітніх молодіжних формацій, які інтерпретують традиційну 

музику і уміло поєднують у своїй творчості фольк з рок-поп-музикою або 

джазом: гурти Folky Funky, MNISHEK, Zgarda та інші. 

Підсумовуючи, наголосимо, що Київ-етно-мюзик-фест «Віртуози фолку» 

окрім розважальної функції несе значне соціокультурне, інформативно-

комунікативне, пізнавальне, освітнє, етно-виховне, репрезентативне, ціннісно-

естетичне навантаження, забезпечує міжкультурну комунікацію на 

особистісному та суспільному рівнях. Київ-етно-мюзик-фест «Віртуози фолку» 

представляє та популяризує народну культуру у місті, що забезпечує збереження 

національних мистецьких здобутків та передачу фольклорної спадщини від 

покоління до покоління. Участь у такого роду заходах розширює творчі зв’язки 

між учасниками фестивалю, таким чином відбувається підтримка концепції 

національного відродження, яке ми спостерігаємо сьогодні. Усе це сприяє 

підтримці позитивного мистецького іміджу столиці України як європейського 

міста, яке шанує свою історію і є привабливим для культурного туризму.  
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ЕТНОГАСТРОФЕСТИВАЛЬ ЯК ЛОКАЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БОРЩИКА У ГЛИНЯНОМУ ГОРЩИКУ») 

 
Питання необхідності комплексного наукового студіювання та аналізу, 

збереження, переосмислення та промоції української нематеріальної культурної 

спадщини нині є не лише актуальними, а животрепетними, бо мають вплив на 

історико-культурну, соціально-економічну, націоконсолідуючу ситуації в країні. 

На шляху їх вирішення сьогодні вимальовуються перешкоди: найперше – 

недостатній рівень вивченості, а звідси й любові і поваги до рідної 

нематеріальної культурної спадщини; на державному та регіональному рівнях – 

відсутній менеджмент популяризації та її збереження; інфантильний 

туристичний маркетинг; фестивальний рух як поки що недієва форма 

популяризації нематеріальної культурної спадщини і розвитку етнотуризму, 

недостатньо використовувані гастрономічні тренди як туристичні регіональні 

ресурси. Зупинюся детальніше на двох останніх аспектах.  
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Нині в Україні відбувається так званий «фестивальний бум». 

І в найменшому селі і в гігантському мегаполісі аж надто часто відбуваються 

гучні, бо з обов’язковим музичним супроводом, із печеним на вогнищі м’ясом 

і відповідними напоями до нього, часто не добре організовані заходи, які не 

завжди правомірно організатори називають «фестивалями», а тим паче 

«гастрономічними, культурно-мистецькими». Тож бачу одну із великих проблем 

сучасної української туристичної галузі – відсутність якісного фестивального 

туристичного продукту, який, на мою думку, має бути виключно локальним, 

рекламуватиме архітектурні, історичні, ландшафтні, а головне – етнічні 

своєособливості даного регіону та засвідчить багатюще етнокультурне 

різноманіття на теренах України.  

Отже, вважаю визначальною особливістю локального туристичного 

продукту у вигляді фестивального дійства його українськість, народність 

з широкою прокламацією найкращих культурних надбань в природному для них 

середовищі: мова, їжа, одяг, фольклор, рукомесла, обрядовість, звичаєвість. 

Маючи на меті поділитися власним практичним досвідом, здобутим у процесі 

організації та проведення шести міжнародних етногастрономічних фестивалів 

«Борщик у глиняному горщику» на території власної етноСадиби-музею 

«Лялина Світлиця» (Опішня, Полтавщина), хочу сформулювати своє бачення 

створення добротного туристичного локального продукту такого формату.  

Найперше – етнофестиваль має мати україноцентричну концептуальну 

ідею, вона ж і є метою заходу, що генеруватиме особливий ідентифікуючий та 

соціалізуючий меседж саме тієї території, де відбувається. Етногастрономічний 

фестиваль «Борщик у глиняному горщику» відбувається в смт. Опішня – 

відомому гончарному осередку. З метою та величезним бажанням вивчення 

традицій, правил приготування, рецептури, регіональних особливостей 

борщотворення, популяризації і реанімації культурних традицій Полтавського 

регіону; пропаганди здорового харчування було обрано страву «борщ» як один 

із етномаркерів українців. Окрім того, що під час етнофестивалю готуються 

смачні і надзвичайно поживні, унікальні своєю рецептурою борщі і не лише 
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полтавські (з карасями, полуницями, грушками, галушками, кропивою, 

яблуками…), які готували бабусі наших бабусь, для яких використовують 

натуральні продукти, також готуються забуті полтавські страви як каша качана, 

мандрики, галушки, гречаники, сластьони, шулики. Про те, що з часом мій 

етнофестиваль трансформується у своєрідну платформу культурної комунікації, 

я не здогадувалася: під час приготування шестидесяти різновидів борщів 10 

серпня 2019 року, безцінною етнографічною інформацією обмінювалися носії 

діалектів понад десятка регіонів України. Мандруючи українськими селами, 

думається про важливість організації етногастрономічних фестивалів саме на 

місцевій базі, що постануть у ролі не лише культурного представництва регіону, 

але й зразками тутешньої культурної спадщини. Локальний етнофестиваль має 

відродити інтерес до забутої традиційної української культури та об’єднати 

зусилля всіх небайдужих до відродження та розвитку локальних родзинок. 

Окрім гастрономічних, аби ще більше вразити туриста місцевими 

цікавинками, програмою етногастрономічного фестивалю «Борщик у глиняному 

горщику» передбачено відтворення місцевого, але забутого весільного обряду у 

фрагментах: сватання, коровайний та обряд вбирання молодої, обряд 

виряджання молодого по молоду, обряди понеділкування. Згадані обряди 

в театралізованій формі, із залученням гостей фестивалю, відтворюють жінки 

старшого покоління з чотирьох сіл Полтавщини в народному одязі, 

супроводжуючи відповідними піснями та примовками. 

Обов’язковим елементом етнофестивалю є місцеві, звісно, що відроджені 

рукомесла. Під час мого фестивалю є унікальна можливість гончарювати на 

гончарному крузі, розмалювати гончарний виріб, зліпити його; попрясти нитку 

з допомогою веретена і на прядці; вишити кілька елементів узору; побачити 

і спробувати виткати рядочок вовняної крайки чи килимка; змотати тканинну 

ляльку; сплести солом’яного бриля тощо. Важливо реконструювати саме 

локальні промисли і ремесла. 

Етногастрономічний фестиваль «Борщик у глиняному горщику» 

популяризує забуті мовні, гастрономічні, фольклорні та рукотворні традиції 
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Полтавщини, і має на меті зробити полтавський край осердям гастрономічного 

туризму та повернути традиції спільного гуляння у щедротах спілкування та 

гостинності. Переконана, що промоушен та реклама перш за все своїх, 

регіональних особливостей традиційної культури, є особливо актуальними через 

призму сьогодення, тому й обрала ЕТNОSтратегію у розвитку сучасного 

фестивального руху Полтавщини. 
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СЕКЦІЯ 5 

 
ГАСТРОНОМІЧНІ ТРЕНДИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ ЯК ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ: МІЖНАРОДНИЙ 

ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 
 

 

 

Поплавський М. М., доктор пед. наук, професор, 
Президент Київського національного 
університету культури і мистецтв, 

Київ, Україна 
 

НАЦІОНАЛЬНА КУХНЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ  
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА 

 
У сучасному світі існує величезне розмаїття страв і рецептів. Кожній 

національній кухні властиві свої власні риси: використання певних продуктів 

і способів їхньої обробки, посуд, у якому подається їжа, дотримання специфічних 

традицій і навіть ритуалів у споживанні їжі. Продукти, які складають основу кухні 

тієї чи іншої національності, залежать від природних особливостей та географії 

місцевості.  

Національна кухня є важливою складовою національної культури нації,  її 

нематеріальною культурною спадщиною. Нематеріальна культурна спадщина 

передається від покоління до покоління, постійно відтворюється спів-

товариствами і групами залежно від середовища, що їх оточує, їх взаємодії 

з природою та історією і формує в них почуття самобутності та спадкоємності, 

сприяючи тим самим повазі культурної різноманітності і творчості людини [1]. 

Світова спадщина як феномен виступає сукупністю спадкових шедеврів 

людства, об’єднаних представницьким списком. Списки світової спадщини 

народжуються з дій, які перетворюють обрані аспекти локальної спадщини, що 

передається у спадок, у транслокальну спадщину, що передається за 

домовленістю, – спадщину людства. Кожна держава зацікавлена не лише 
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у збереженні об’єктів національної культурної спадщини, що формують її 

самобутність, а й у поширенні інформації про них серед світового співтовариства, 

дбаючи про свою складову у відповідному такому списку. На сьогодення, до 

представницького списку нематеріальної культурної спадщини людства 

ЮНЕСКО внесено самобутні та унікальні національні японську (2014) та 

французьку (2010) кухні, традиційну мексиканську кухню – спадкову, існуючу 

культуру спільноти, парадигма Мічоакан (2010) [2]. 

Японська кухня, як і сама Японія дуже відрізняється від інших країн. Справа 

не тільки у вихідних продуктах і блюдах, які з них готують. У Японії важливу роль 

відіграє ставлення до продукту. Сам по собі продукт є священним. І що б не 

осквернити його святість його намагаються використовувати тільки в самому 

свіжому вигляді, дуже близькому до первинного. Японська їжа – це близькість з 

природою, повагу і полагодити її. Японці також кажуть, що китайська кухня – це 

долучення до людського мистецтву, а західна їжа – це долучення до людської 

влади. Як завжди, мудрі японці в чомусь дуже праві. Дивно, що їх глибока 

філософія поширилася навіть на їжу. У Японії їжа – це справжнє єднання з 

природою. Корінь повинен бути коренем, лист листом, а риба рибою. 

Пересичення ніколи не повинно настати. Продуктів має бути не надто багато і не 

занадто мало. Особливість японської культури в тому, що вони в усьому 

пристрасно намагаються досягти досконалості. Це ж стосується і японської кухні. 

Кожна страва доведено до досконалості смаку [3].  

Японська кухня визнана однією з найбільш різноманітних і корисних 

кухонь, оскільки в приготуванні її страв використовуються натуральні 

компоненти з мінімальною обробкою. Японці не прагнуть повністю змінити смак 

продуктів, додаючи безліч спецій, навпаки, вони зберігають природний смак риби 

і овочів, прагнучи розкрити їх багатогранний аромат і корисні властивості. 

Однією з особливостей японської кухні можна вважати цікаву 

диференціацію за порами року і географічних регіонах. Що стосується пір року, 

то з кожним сезоном в традиційні страви японської кухні додаються елементи, що 

нагадують час року за вікном. Наприклад, традиційний японський суп може бути 
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прикрашений морквяними скибочками, вирізаними у вигляді листя – в осінній 

сезон. Навесні страви прикрашаються такими деталями, які нагадують про 

квітучої сакури тощо. Теж стосується і вибору самих продуктів – кожна пора року 

на столі з’являються нові страви з продуктів, характерних для цієї пори року. 

В японській національній кухні велика увага приділяється зовнішньому 

виглядові страв. Їжа в Японії не вважається їжею, якщо не виконано три головні 

умови: майстерна подача та презентація, включно з прикрасами страви та певним 

розташуванням його складових; підбір посуду, з якого обслуговуються гості; 

і, звичайно ж, смак їжі. Насолодитися смаком – значить оцінити та сприйняти 

гармонію всіх складових частин. 

Японська національна кухня має особливості приготування страв та сервісу, 

коріння якої сягають в середньовіччя, що робить її унікальною. Дуже уважно, 

навіть скурпульозно японці ставляться до подачі страв на стіл. Це стосується і 

розміру порцій, і сервіровки. Це справжнє мистецтво, яке дозволяє ще до 

дегустації страв насолодитися їх неперевершеним зовнішнім виглядом. 

Подаються японські страви у вільній послідовності. На відміну від української 

кухні, наприклад, де на перше йде суп або борщ, а на другому гарнір з м’ясом, 

в японській кухні строгих правил немає. Ви можете почати обід з суші, а закінчити 

його супом. Всі страви японської кухні готуються безпосередньо перед прийомом, 

за цим процесом можуть спостерігати і клієнти. Через характерну для японської 

кухні тенденцію до мінімалізму, природний смак та запах страв підкреслюється 

лише соєвим соусом [3]. 

Французька кухня – традиційна кухня Франції, умовно розділена на дві 

основні гілки – регіональну народну і вишукану аристократичну. До регіональної 

кухні відносяться блюда, які протягом століть готували жителі різних історичних 

областей країни. Аристократична французька кухня сформувалася при дворі 

Бурбонів, коли Париж став законодавцем світової моди. Її неповторні страви 

відрізнялися різноманітністю і вишуканістю. 

Традиційна французька трапеза може починатися з закусок (horsd’oeuvre) 

(гарячих або холодних закусок, якщо мова йде про ланчі), за якими подають суп, 
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потім основне блюдо, салат і сир. Завершенням трапези слугує десерт або фрукти. 

Важливою частиною трапези є сир, якого більше 200 сортів. Особливою гордістю 

французів є вина. Королі французьких вин – бордо і бургундське. Також 

всесвітньою популярністю користується коньяк. 

Типові продукти і страви французької кухні: круасани; багет – один із 

символів Франції; сири (камамбер, брі, рокфор);вина (бордо, божоленуво, 

шампанське); коньяк, оливкова олія, жаб’ячі лапки; соуси: Бешамель, Майонез, 

Холландез, Ремулад, беарнез, Тапён, Велюте, Еспаньоль; трави і приправи: 

прованські трави, естрагон, розмарин, майоран, чебрець;трюфелі, цибульний суп, 

півень у вині,омлет, рататуй – блюдо з перців, баклажанів і кабачків, кіш – 

відкритий пиріг з пісочного тіста з різноманітною начинкою;десерти: Крем-

брюле, Еклер, Безе, Грильяж, Профітролі, Птифур, Макаронів, канело. 

Французька національна кухня характерна своїми унікальними 

регіональним кухнями. Так, Нормандія на північному заході Франції відома 

своїми яблучними плантаціями і молочною продукцією. Типові для цього регіону 

яловичина, густі вершкові соуси, і яблучне бренді кальвадос. На десерт часто 

подається яблучний пиріг або сири з цього регіону: камамбер, Пон-л’Евек і ліваро, 

рокфор. У сусідньому регіоні Бретань сільське господарство не так розвинене, як 

у Нормандії. Сильні морські вітри завдають шар солі на луки, на яких розводять 

баранчиків, чиє м’ясо набуває солоний смак. Крім того, тут ростуть артишоки, а 

на десерт подають крепи – тонкі млинці. 

Кухня Провансу відзначена вживанням великої кількості зелені, спецій, 

помідорів, болгарського перцю, баклажанів, часнику і оливкової олії. З цієї області 

відбувається знаменитий суп буйабес, що подається з гострим часниковим соусом 

«Руї». 

Бургундія відома в першу чергу своїми винами і виноградними равликами, 

а також м’ясними та рибними стравами під соусами з додаванням вина. У Ліоні 

більшість страв готуют з курятини та яловичини. Ельзасці готують жирну їжу, як, 

наприклад фламмкухен (дуже тонка хрустка піца з цибулею і салом), квашену 

капусту і baeckeoffe (тушкована картопля з м’ясом) [4]. 
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Мексиканська національна кухня, багато рецептів якої прийшли з глибокої 

давнини, була включена в Список всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО на 

міжнародній конференції ООН в Кенії в листопаді 2010 року [2]. Відмінна риса 

національних страв Мексики – спокусливі аромати прянощів, які додаються в їжу, 

що свідчить про багатство смаку. Але не всі страви мають гострий смак, деякі з 

них, наприклад такі, як овочевий суп, мають тонкий, помірний смак, що не заважає 

проявитися природному аромату високоякісних компонентів. Повсякденними 

продуктами мексиканців є кукурудза (маїс), авокадо, свіжі та сушені боби, 

солодка і звичайна картопля, помідори, стручковий перець чилі, гарбуз, качине й 

індиче м’ясо, шоколад, а також безліч видів риби, що мешкає в прибережних 

водах Мексики. Найпопулярніша страва мексиканської національної кухні – 

такос – кукурудзяний коржик із начинкою, обсмажений на вугіллі.  

Мексиканська кухня – кухня, що представляє собою синтез ацтекських 

і іспанських кулінарних традицій. Самі іспанські традиції формувалися на рубежі 

класичної Європи і мавританського Сходу (мексиканський буріто нагадує 

шаурму). Основу складають тортильї (Tortillas) (кукурудзяний лаваш) 

з приправами, серед яких перше місце займає перець чилі ( «візитна картка» 

мексиканської кухні) і сальса. З тортильї виготовляють різні рулетики: буріто 

(м’ясний пиріг), енчілада (великий политий сирним соусом конверт з м’якою 

коржі, всередині – курка, м’ясо, квасоля), і чімічангі (обсмажені в киплячій олії 

трубочки з сиром, м’ясом курки або яловичини і помідорами). На них також 

випікають яєчню уевос. Вони подаються до салатів з фруктів і овочів, 

найхарактернішим з них є гуакамоле (пастоподібний соус з авокадо з додаванням 

помідорів, цибулі і перцю Серрано) і піко-де-гайо (дзьоб півня) – гострий соус 

з нарізаних кубиками помідорів, цибулі і перцю халапеньйо. Серед м’ясних страв 

перше місце займає Фахіта (Fajita) – яловича крайка (отруб з нижньої частини 

туші) обсмажена на грилі. З гарнірів найбільш поширені рис і квасоля. Характерні 

спеції: кінза (cilantro); перці серрано (Serrano) і халапеньйо (Jalapeno). Знаменитий 

мексиканський алкогольний напій – текіла. Мексиканське походження має 

популярний напій какао або гарячий шоколад. 

215



 
З перших страв у мексиканській кухні відомий суп з тортильи 

(sopadetortilla) – вельми гострий продукт. У курячий бульйон додають обсмажені 

в кукурудзяній олії цибулю і часник, очищені від шкірки і насіння і дрібно нарізані 

помідори, чорний перець, кумін, кінзу і сушений пекучий перець чилі і перець 

халапеньо. Суміш тримають на вогні півгодини, а потім подають в глибоких 

мисках з тертим сиром і смаженими смужками тортильи шириною близько 1 см. 

У супі тортильи розбухають і просочуються пекучим вологою бульйону. Серві-

рують нарізаним часточками злегка незрілого авокадо і сметаною. Також широко 

поширений позоло – густий суп з кукурудзи і м’яса з різними добавками [5]. 

Українська національна кухня теж є унікальною і самобутньою. 

В українській  національній кухні дуже багато продуктів зазнають складної 

теплової обробки – спочатку їх обсмажують або варять, а потім тушкують або 

запікають. Це є найбільш відмітною рисою технології української кухні. Складна 

теплова обробка дає змогу зберегти аромат страв і надає їм соковитості. Велику 

кількість страв (крученики, завиванці, фарширована птиця й овочі, шпиговане 

салом і часником м’ясо) готують у шпигованому і начинюваному вигляді. 

Особливо смачні і корисні комбіновані страви з м’яса та овочів – голубці з м’ясом, 

крученики волинські, яловичина шпигована з буряками тощо. Українські страви 

відомі своєю різноманітністю та високими смаковими властивостями. Українська 

кухня нараховує сотні рецептів: борщі й пампушки, паляниці й галушки, грибна 

юшка, грибний соус, бануш, вареники й ковбаси, печені та напої з фруктів і меду, 

відомі далеко за межами України. Деякі страви мають багатовікову історію, як-от, 

український борщ. Кожному з етнографічних районів України властиві свої 

особливості кухні, зумовлені історичними особливостями та традиціями. 

Нажаль, перебування України в складі Російської імперії  негативно 

вплинула на національну кухню. Багато десятиліть знатні особи вважали 

особливою вишуканістю мати у себе кухарів-французів, що відіграло у долі 

національної кухні сумну роль – вона була забута. Багато страв зазнали змін 

в рецептурі і способах приготування, внаслідок чого погіршились і їх смакові 

якості – адже більшість страв української кухні, на відміну від страв інших 
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національних кухонь, відзначаються складною рецептурою і комбінованими 

способами їх готування [6]. Тому українській національній кухні дуже важко 

попасти до представницького списку ЮНЕСКО, хоча окремі страви національної 

кухні, зокрема борщ, можуть претендувати на відповідне місце.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Конвенція ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. 
Конвенція, Міжнародний документ від 17.10.2003 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_d69. 

2. Офіційний сайт ЮНЕСКО. Список об’єктів всесвітньої спадщини 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31. 

3. Особливості японської національної кухні [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://cikavosti.com/osoblivosti–yaponskoyi–natsionalnoyi–kuhni.  

5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geograf.com.ua. 
6. Щепанкевич В.Л., Бодак М.П.Становлення та особливості національної 

кухні. – Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в 
управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» (м. Львів, 7 грудня 
2017 р.) Львів: Растр-7, 2017. – 368 с. – С.229-230. 

 

 

 

Братіцел М. Л., асистент кафедри  
готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, 

Київський національний університет 
 культури і мистецтв, 

Київ, Україна 
 

СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ:  
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ 

 
На сучасному етапі однією з найдинамічніших галузей гуманітарного 

пізнання, на думку дослідників, є вивчення та інтерпретування практик 

повсякденності, про що свідчать активні теоретичні розробки, формування 

різноманітних підходів для осмислення даного феномену, розкриття його 

історичного аспекту як динамічної системи та виявлення закономірностей 

функціонування. Специфіка культурологічного підходу до вивчення повсяк-

денності полягає, як стверджує В. Лалеко, у виявленні її культурно-специфічних 
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рис, аналізу як особливої галузі сенсоутворення, а також в розгляді законо-

мірностей преломлення цінностей «високої культури» на макрорівні [3, с. 3].  

Яскравим прикладом означених процесів є збільшення інтересу широкої 

громадськості та науковців до галузі харчування, відповідно до провідних 

тенденцій якої приготування та споживання їжі позиціонується як публічний акт, 

замість традиційної приватної щоденної діяльності. Це зумовлює доцільність 

розглядати їжу не лише як спосіб задоволення біологічних потреб, а й як 

феномен культури [2, с. 3]. 

Культурологічні дослідження громадського харчування, що відіграє 

останнім часом неабияку роль в житті сучасного суспільства (даний процес 

зумовлений передусім змінами технологій переробки продуктів харчування, 

розвитком комунікацій, засобів доставки продукції та сировини, інтенси-

фікацією виробничих процесів), надають нові знання у даній галузі та 

зумовлюють доцільність переосмислити співвідношення традиційного та 

інноваційного в культурогенезі, процесів самоідентифікації, що здійснює 

неабиякий влив на прояснення загальних питань теорії та історії культури.  

Водночас активізація наукового інтересу значно перевищує теоретичну 

розробку даної проблематики – характерним є відсутність загальновизнаних 

понять, що описують культурні аспекти громадського харчування 

(це безпосередньо пов’язано з відсутністю теоретичного осмислення 

громадського харчування як соціокультурного явища). 

У сучасному науковому вимірі для характеристики повсякденного 

харчування найчастіше використовується поняття «гастрономічна культура», що 

передбачає комплексне описання даної галузі як системи правил, приписів та 

взіців, що визначають спосіб приготування їжі, набір прийнятих данною 

культурою продуктів та їх поєднання, практики споживання їжі, а також 

рефлексію на вищеназвані феномени [1, с. 36]. 

Громадське харчування поєднує в собі три фази громадського 

відтворення – виробництво, обмін та споживання, за умови, що більша частина 

продукції, що виробляється у закладах галузі реалізується та споживається 
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безпосередньо на місці. Специфічність продукту громадського харчування 

полягає в продукції кухні та послуг з організації її споживання. Таким чином 

продукція громадського харчування – це сукупність страв, що виробляються та 

реалізуються, кулінарних та кондитерських виробів, напівфабрикатів та 

придбаних товарів. Послуги з організації споживання – це сукупність дій та 

зусиль персоналу спрямовані на доставку продукції до споживача. Вони 

характеризуються специфічними нематеріальними показниками, що дозволяють 

оцінити рівень підготовки персоналу (наприклад, чемність, уважність, швидкість 

обслуговування) та матеріальними свідченнями (оформлення інтер’єру закладу 

громадського харчування, зовнішній вигляд персоналу, сервірування та 

ін.) [5, с. 182]. 

З позицій сучасної культурології система громадського харчування – це 

синтетичний спосіб репрезентації гастрономічної культури, утвердженню якого 

посприяли певні соціально-культурні трансформації, характерні для переходу 

від періоду Середньовіччя до доби Нового часу, передусім: послаблення 

жорсткої соціальної стратифікації; збільшення соціальної мобільності; зростання 

індивідуального начала; визнання цінності новизни; розвиток форм 

неочевидного контролю над поведінкою людини в громадських місцях. Оскільки 

гастрономія починає позиціонуватися як вимір незаангажованої активності 

індивіда та його самореалізації, заклади громадського харчування набувають 

властивостей інтегрування в нове суспільство, приналежність до якого не 

визначається певними характеристиками, а стверджується визначеним рівнем 

символічних досягнень та участю в спільних діях, пов’язаних із демонстрацією 

компетентності в певних галузях [2, с. 19]. 

На думку дослідників, культурна зумовленість виникнення та 

розповсюдження закладів громадського харчування середини ХV – кінця ХІХ ст. 

пов’язана зі зростанням індивідуального початку в культурі, а саме – 

індивідуалізацією споживання (поява меню дозволила споживачу визначати 

пріоритетні страви, вибудовувати власну гастрономічну стратегію) та цінністю 
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новизни (у кафетеріях – перших закладах громадського харчування – 

передбачалося розширення кордонів смакового досвіду). 

М. Капкан, на основі соціокультурного контексту побутування системи 

громадського харчування, виділяє її сутнісні риси, до яких належать:  

– безпосереднє демонстрування (надання) взірців гастрономічної 

культури (їжа надається в контексті інших елементів гастрономічної культури); 

– поєднання процесу споживання їжі з бесідою (обов’язковим 

комунікаційним актом, що іноді виявляється не менш вагомим за процес 

споживання їжі) – споживання їжі в закладах ресторанного господарства не 

передбачає обов’язкову наявність співтрапезників, проте у будь-якому випадку 

включає в себе комунікацію в системі «виробник – споживач», водночас дана 

комунікативна ситуація передбачає передачу інформації вербальним та 

харчовим каналами, що вимагає від споживача володіння специфічною мовою, 

що складається з елементів вербальної складової (правильна назва страв) та 

харчового коду (знання правил поєднання страв, критеріїв їх відповідності 

ситуації та статусу споживача); 

– система громадського харчування, на відміну від національної кухні, 

має справу як з легітимованими традицією принципами гастрономічної 

культури, так і з нормами, що ще не встоялися – саме це створює умови для їх 

подальшого розвитку [2, с. 20]. 

Отже, система громадського харчування репрезентує передусім кулінарну 

культуру та культуру прийняття їжі. 

Н. Марушкіна, аналізуючи концепт «їжа» в контексті діалогу культур, 

акцентує на кількох важливих положеннях: їжа – це процес не лише біологічний, 

він має глибоке культурне коріння. Культурні сенси продуктів харчування різні 

в різних національних культурах та різних світових релігіях. Проте їх поєднує 

сенс культурного інтегрування, осмислення частиною певного суспільства з його 

устоями, традиціями та мораллю [4, с. 12] . 

Поняття «кулінарна культура» характеризує сферу приготування їжі та 

є синонімом «культури приготування їжі»; в неї входять уявлення про придатні 

220



 
для їжі продукти, практика приготування їжі, основні способи обробки продуктів 

та правила їх поєдання. На думку дослідників, кулінарна культура визначає 

технологію приготування їжі, тобто арсенал засобів, що існує в даній культурі 

відносно харчових продуктів. Розрізняють два рівні кулінарної культури – 

емпіричний рівнь артефактів (тобто конкретних страв) та теоретичний рівень 

(загальні принципи створення страв). 

Натомість поняття «культура прийняття їжі» включає правила столового 

етикету, уявлення про доцільність страв та способи організації трапези (тобто 

набір правил, моделей поведінки за столом) і позиціонується як приватний 

випадок культури споживання, що визначає способи поводження з продуктами 

харчування та готовими стравами [1, с. 37]. 

Отже, як стверджує М. Капкан, система громадського харчування не лише 

транслює традиційні, прийняті в певній культурі взірці споживання, але 

й формує нову норму, адаптуючи кулінарну екзотику до існуючих традицій 

гастрономічної культури [2, с. 10]. 
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ГАСТРОНОМІЧНА РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ 

НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 
 

Людина і культура нероздільні і вважаються двома сторонами однієї 

монети. Одне не існує без іншого. Людина – це соціальна істота, що володіє 

культурою, яка визначає спосіб життя, включаючи загальну поведінку людини. 

Культурна інновація була найвидатнішим механізмом, який приводив людину до 

більш складних умов адаптації до нового середовища. Насправді культура 

підтримує порядок, рівновагу з природою та природними, а також 

надприродними силами завдяки їхньому настрою, почуттям, поглядам 

і мірилами, а також у значних формах, які вони надають матеріальним об’єктам. 

Визначена нематеріальна культурна спадщина відноситься до того пакету 

культурних надбань, який людина створила і підтримує у формах цінностей, 

норм, культурної традиції, вірувань, знань та різноманітних видів діяльності, які 

часто надають важливе значення і суть людському життю.  

Необхідність збереження нематеріальної культурної спадщини попередніх 

поколінь і важлива для культурної ідентичності, а також для збереження 

культурного різноманіття та творчості людства. Існує багато складних факторів, 

які швидко приносять постійні зміни в наші дні, і кожен з нас повинен передусім 

перейматися збереженням культурної спадщини людини в її безлічі форм 

і проявів. Таким чином, існує гостра потреба у збереженні нематеріальної 

спадщини, щоб сприяти розвитку людства. 

Представляючи надзвичайні відмінності поглядів, переконань і поведінки, 

нематеріальний культурний актив створює вражаючу ідентичність нації, яка 

створює приголомшливе видовище над усією психікою та настроями цілих 

громад, що діють у цій нації. Насправді нематеріальна культура – це душа всього, 

що ми бачимо в відчутній формі культури. Зберегти храм чи палац може бути 
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досить просто, але щоб відчути справжнє значення храму, також повинні 

зберігати фестивалі, ходи, музичний танець та інші ритуали, пов’язані з ним. 

 Нематеріальна спадщина, включаючи традиційну систему знань, містить 

багато позитивних та продуктивних елементів, які справді є безцінними для 

всього людства. Незважаючи на свою важливу роль у інтеграції суспільства та 

посиленні почуття власності до зацікавлених людей та культури, нематеріальна 

спадщина стикається з серйозними наслідками для її існування. У деяких 

частинах світу швидкі темпи модернізації руйнують її. 

Небезпека також виникає через швидкий процес глобалізації, гомогенізації 

та всебічного впливу західної культури.  

За підтримки ЮНЕСКО, уряд України започаткував різні програми 

збереження нематеріальної спадщини протягом останніх кількох років. Також 

планується визнати цінність культурної різноманітності та потрібно зберегти її 

для національної єдності, цілісності та прогресу. І уряд України, і ЮНЕСКО 

нещодавно взяли участь окремо у підготовці вичерпного списку гастрономічної 

нематеріальної культурної спадщини України. Такий перелік сприятиме 

належному переробленню, дослідженню / публікації та плану збереження цих 

спадків на наступні роки. Зокрема в регіонах формуються місцеві переліки 

елементів нематеріальної культурної спадщини. 

Вінницька область:  

 технологія випічки обрядових хлібів. 

Дніпропетровська область: 

 виготовлення затірки у межівському районі. 

Запорізька область: 

 запорізький покровський ярмарок (2016), м. Запоріжжя; 

 плавнева побутова культура (2016), Василівський, Кам’янсько-

дніпровський райони Запорізької обл.); 

 традиція частування караїмів Мелітополя (2017), м. Мелітополь, Київ, 

Дніпро, Луцьк, Одеса, Миколаїв, АР Крим). 
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Елементи нематеріальної культурної спадщини, що просуваються до 

переліку: 

 запорозький козацький куліш; 

 запорозькі горішки; 

 запорозькі традиції випікання хліба; 

 технологія сушіння фруктів в селі Куземки Охтирського району. 

Харківська область: 

 традиції приготування та споживання сала у смт Вільшани 

Дергачівського району (2016); 

 традиційна страва «юшка у три риби» Балаклійського району 

Харківської області (2016); 

 традиція випікання короваю села Огіївки Сахновщинського району 

Харківської області (2017). 

Хмельницька область: 

 традиції виготовлення ковбаси чорної (зіньківської); 

 традиції виготовлення сушених фруктів і ягід (сушеня, сушня); 

 традиції прикрашання весільного короваю у селах Хмельницького 

району; 

 технологія і традиції виготовлення хліба на черені (Віньковеччина). 

Кожна людська спільнота розробила власні способи життя для 

задоволення людських потреб через процес взаємодії з певним оточенням та 

Всесвітом протягом століть. Ці процеси забезпечують живі громади з відчуттям 

наступності із збереженням нематеріальної культурної спадщини. Різноманітні 

природні середовища стали чинниками, що сприяють безлічі гастрономічних 

культур, унікальних для України. Різні культурні групи, що формують 

українську націю, мають загальну сферу світогляду на життя, свої особливі 

сфери життєдіяльності та мислення. На цьому тлі Україна має багату спадщину 

нематеріальної культури, забарвленої різними групами людей впродовж століть 

за допомогою повільного, невпинного процесу відбору та зростання. 
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ГАСТРОНОМІЧНА КУЛЬТУРА  

ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ДОСВІД ЯПОНІЇ 
 

Кулінарні традиції, зумовлені природно-географічними факторами 

і господарською діяльністю, світосприйняттям і національними звичаями 

етносу, визначають спосіб життя і менталітет будь-якого народу. 

У гастрономічній культурі відображається етнічна і культурно-історична 

специфіка. При дослідженні надзвичайно самобутньої,  стійкої, що зберігає свої 

традиційні елементи, системи харчування японців, виявляються численні 

приклади інноваційних зрушень, вибіркового, але очевидного запозичення, 

сильної адаптації та чіткого розуміння ролі «свого» і «чужого». У зв’язку з цим, 

безсумнівно, виникає проблема збереження національних традицій в культурі як 

підстави для процесу ідентифікації і збереження своєї унікальної культурної 

специфіки. 

Традиційна японська кухня «Вашьоку» в грудні минулого року була 

занесена в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Вона стала 

22-м пунктом в цьому списку від Японії, проте вперше Японія потрапила 

в список завдяки своїй культурі харчування. 

На 8-му засіданні Міжурядового комітету ЮНЕСКО, яке відбулося 

4 грудня 2013 року в столиці Азербайджану Баку, було прийнято рішення 

включити до списку нематеріальної культурної спадщини традиційну японську 

кухню – вашьоку). Причиною внесення в почесний список японської культури 

харчування стало її «відображення японської духовності, яка включає в себе 

повагу до природи», а також те, що «Вашьоку»  має давню традицію, що 

передається від покоління до покоління. Таким чином, члени організації 

особливо оцінили перевагу натуральних продуктів, що піддаються мінімальній 
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обробці, а також святкові, особливо новорічні, ритуали застілля. Крім того, були 

виділені такі продукти,  як рис, риба, овочі і дикорослі плоди і трави [1]. 

Їжа – найважливіший провідник культури, здатний служити як знаряддям 

боротьби з «противником», так і засобом створення позитивного образу народу. 

Завдяки тому, що повсюдно поширені ресторани японської кухні, її сьогодні 

знають у Світі. На думку А.В. Павловської з «японською кухнею проникають 

і деякі знання, а головне інтерес до далекої японської культури» [2]. 

Незважаючи на бум японської гастрономічної культури за кордоном, 

в Японії зростає тривога з приводу того, що кухня «Вашьоку»  стає менш 

популярною, особливо серед молоді. Так, за результатами опитування, 

проведеного Центром сприяння розвитку спорту серед японських школярів, 

в списку десяти найбільш улюблених страв тільки два виявилися традиційними 

японськими: суші і сашимі. Сьогодні, як свідчить практика, молодь Японії 

полюбляє гамбургери, піцу, пасту, рис з соусом каррі, стейк та інші іноземні 

страви. Таким чином, в список найменш улюблених потрапили багато страв 

«Вашьоку»: смажена і тушкована риба, тушковані овочі, традиційні японські 

соління цукемоно і ін.  

Однією з причин зниження популярності «Вашьоку» може бути 

соціокультурний аспект. У японських сім’ях з кожним роком спрощується 

процес приготування їжі, а японська гастрономічна культура «Вашьоку»  

витісняється такими запозиченими стравами, як італійська паста і піца, рис 

з соусом каррі, локшина рамен, смажена локшина якісоба, китайський смажений 

рис Тяхан і т. д. На сніданок більшість японців вважають за краще їсти хлібні 

вироби, а не традиційний рис. 

Основний принцип подачі страв називається «суп і три закуски». Згідно 

з даними за останнє десятиліття в домашній кухні цього принципу дотримується 

невелика кількість сімей. Нормою стало змішане харчування в японсько-

європейському стилі, так як рис вимагає занадто великих зусиль для 

приготування додаткових страв. Слід відзначити, що характерні для «Вашьоку»  

страви, як нідзакана – варена риба, про-хітасі – варена зелень в соєвому соусі або 
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оцті, різні маринади, аемоно – салати, заправлені пастою місо, кунжутом або 

оцтом і варені страви, приготовані в бульйоні даси – з’являються на 

середньостатистичному сімейному столі вкрай рідко. 

Так, обсмажені, на «західний» манер, в клярі шматочки курки – дуже 

популярна страва, але традиційну темпура японці готують в домашніх умовах 

нечасто. А яєчний пудинг тяванмусі і зовсім зник з домашнього раціону, – 

констатує Івамура Нобукі, автор книги «Трансформація сім’ї, трансформація 

меню – розгубленість сучасного маркетингу перед обличчям реальності» [3]. 

Дослідження дозволяють зазначити, що відходу від традицій «Вашьоку» 

сприяє скорочення споживання рису, найважливішої культури Японії, яка 

вирощується по всій країні протягом більше 2000 років. Миска з рисом – це 

основа і для щоденного, і для святкового столу в Японії. Усі інші страви 

є складовими частинами трапези, які покликані доповнити і прикрасити смак 

рису, збалансувавши його. Про ключову роль рису в японській кухні свідчить 

той факт, що слово гохан, що означає варений рис, синонімічно поняттю «їжа». 

На зниження популярності «Вашьоку» також впливає трансформація 

сімейних відносин. Традиційні сімейні цінності поступово втрачають свою 

значимість, поступаючись місцем так званих альтернативних ціннісних 

орієнтацій – професійної діяльності, кар’єрного росту, самостійно досягнутого 

соціальним станом, особистої і матеріальної незалежності. Неформальний, 

індивідуально-особистісний початок детермінує систему шлюбно-сімейних 

цінностей і спричиняє в ній зміни [4]. Дедалі більшого поширення набуває таке 

явище, як кошоку – їжа наодинці. Члени сім’ї, виходячи з індивідуальних 

пристрастей і розпорядку дня, вважають за краще їсти поодинці, самостійно 

обираючи меню на сніданки та вечері. Діти часто їдять окремо від батьків. 

В таких умовах все важче дотримуватися традиційного японського меню з рису, 

супу і додаткових страв. Набагато простіше харчуватися хлібними виробами та 

напівфабрикатами. На відміну від традиційного рису таку їжу можна їсти як 

єдине основне блюдо. 
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Їжа має відношення і до матеріальної, і до духовного життя народу і часто 

виступає структуроутворюючим компонентом національної ідентичності. 

Своєрідність їй надають численні і збережені традиції. Під впливом глобалізації 

та експансії цінностей масової культури, традиційна японська побутова 

гастрономічна культура зазнає глобальні трансформації. Їжа і сам процес 

харчування знаходять нові значення: спостерігаються процеси раціоналізації та 

уніфікації харчування, спрощується культура трапези, фаст-фуд стає 

пріоритетним способом харчування, скорочується споживання рису. Однак 

такий перехід від традиційної їжі до уніфікованої, з великим вмістом добавок 

і консервантів негативно позначається на здоров’ї людини. Більшість в Японії 

зазначає, що зміни гастрономічної пристрасті сприяють помітному збільшенню 

ваги і «метаболічному синдрому» – сукупності симптомів, що зв’язують 

споживання м’яса і жирів з ожирінням, серцево-судинними захворюваннями та 

діабетом. 

Внесення об’єкта до списку нематеріальної культурної спадщини вимагає 

постійне вживання заходів по збереженню цієї спадщини. Японський уряд 

сподівається, що визнання національної японської кухні частиною світової 

спадщини допоможе розповсюдити її популярність по світу, дозволяючи 

іноземцям краще зрозуміти японську культуру харчування. Крім цього також 

очікується, що завдяки цій події і самі японці почнуть приділяти більшу увагу 

збереженню традицій своєї національної кухні для майбутніх поколінь.  
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ФЕНОМЕН ІТАЛІЙСЬКОЇ КУХНІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
Італія – це країна гурманів і гедоністів, людей, які вміють насолоджуватись 

життям. У італійців є більше 2000 найменувань вин, більше 500 сортів сиру, 

близько 300 видів страв з м’яса та кілька сотень різновидів пасти. Італійська 

кухня визнана однією з кращих в світі. Незважаючи на те, що більшість гурманів 

вважають вершиною кулінарного мистецтва французьку кухню, слід зазначити, 

що основи кулінарії закладались саме в Італії. Кухня кожного регіону країни має 

ряд особливостей, оскільки єдиною державою Італія стала порівняно недавно, 

а кожна її провінція мала різні традиції приготування їжі і відповідно власні 

традиційні страви. На півночі країни, наприклад, активно займалися 

скотарством, тому основними продуктами цього регіону є молоко, вершкове 

масло і м’ясо. Звідси родом лазанья, густі супи, знамениті сири, а також 

морозиво. М’який клімат південної Італії дозволяє вирощувати різні трави, овочі 

і фрукти. Цьому регіону італійська кухня зобов’язана появою салатів, соусів 

і знаменитого різотто. Тож, умовно, національну італійську кухню можна 

розділити на північну і південну, головною відмінністю яких є приправи, що 

використовуються в технологічному процесі приготування страв [1, с. 40-41]. 
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Характерна особливість національної кухні Італії – любов до трав. 

Наприклад, базилік і шафран італійці використовують для приготування страв 

частіше, ніж інші кухарі світу. З м’ясних продуктів перевагу віддають яловичині 

або нежирній свинині. Популярною м’ясною стравою є ескалоп з яловичини, 

який подають з різноманітними соусами. Часто м’ясо замінюють сиром. 

Ще однією особливістю італійської кухні є те, що для приготування 

більшості страв потрібна висока майстерність кулінара. Приготувати смачну 

лазанью або піцу зможе не кожен.  Це пов’язано в першу чергу і з тим, що для 

багатьох страв використовується тісто і макарони, які роблять з борошна вищого 

сорту з високим вмістом клейковини. Українське борошно відрізняється від 

італійського, а, відповідно, відрізняються і смакові властивості готових страв. 

В національній кухні італійці широко використовують оливки, які подаються до 

багатьох страв, і звичайно ж, оливкову олію, яка надає стравам неперевершений 

смак і аромат. 

Італійська кухня однією з перших захопила простір пострадянської 

України. Ще до початку 2000-х років серед різних національних кухонь лідером 

була французька кухня, яка, однак, не встояла під натиском піци, пасти та інших 

італійських страв. Пропоноване в піцеріях меню виявилося з одного боку досить 

вишуканим, з іншого – цілком демократичним, незважаючи на невисоку середню 

купівельну спроможність українського населення. 

В Італії створена спеціальна система сертифікації «Ospitalitа Italiana», 

в рамках якої спеціальні комісії відвідують ресторани італійської кухні в різних 

куточках світу та інспектують їхні страви. Дана процедура проводиться 

безкоштовно та з дозволу рестораторів, які прагнуть отримати таке визнання. 

Україна входить в число 70 країн, до яких регулярно приїжджають інспектори 

офіційних структур Італії що відповідають за туризм та сферу послуг [2].  

Відповідно до результатів дослідження проведеного сервісом «Gloss.ua» 

серед різних служб доставки їжі, друге місце в загальному рейтингу найбільш 

популярних серед українців кухонь народів світу посіла італійська кухня. 30% 

від загальної кількості замовлень отриманих службами доставки припадає саме 
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на італійські страви. Найпопулярніші з них такі: сирна піца та піца 

з морепродуктами, м’ясне асорті – салямі, прошуто, італійські бургери, салат 

Капрезе, пасти Болоньєзе та Фетучині з морепродуктами [3]. 

Серед кращих закладів ресторанного господарства з італійською кухнею 

виділяють мережу ресторанів «Spezzo», «Руккола» та сімейних кафе «Моменти», 

ресторани «Tarantino Italian&Grill», «Bigoli», «Pastateca», піцерію «Napule».  

29 вересня цього року відбулось офіційне відкриття ще одного ресторану – 

«Тісто, сир і тітка Белла», яке позиціонує себе як домашнє італійське кафе. 

В меню закладу представлені італійські закуски, піца, паста та десерти. Серед 

напоїв – італійські вина, міцний алкоголь, безалкогольні напої та коктейлі. За 

досить короткий термін роботи ресторан вже встиг увійти до списку найкращих 

та найбільш відвідуваних закладів столиці, що ще раз підтверджує популярність 

італійської кухні в Україні.  

Зараз українські ресторатори роблять основний акцент на національну 

італійську кухню, а також страви на мангалі. Відповідно до даних аналітиків, 

з 14 тис. вітчизняних закладів ресторанного господарства близько 80% пропо-

нують страви національної української кухні, близько 73% закладів мають 

в меню страви італійської кухні і ще 45-50% – гриль і страви на мангалі. 

Окремі позиції меню, такі як паста, піца, стейки, страви приготовані на 

грилі, грецький салат і чіз-кейк можна знайти практично в будь-якому ресторані. 

Українські реалії підштовхують ресторани до універсальності. В меню будь-

якого закладу гість хоче  знайти найбільш затребувані позиції: страви української 

національної кухні, а також ті самі пасту, гриль і піцу. До того ж ці «впізнавані» 

позиції не вимагають для приготування дорогих або рідкісних інгредієнтів. Але 

такий формат буде поступово «відмирати» [4]. 
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РОЗВИТОК ФРАНЦУЗЬКОЇ КУЛІНАРНОЇ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Кулінарне мистецтво прийшло у Францію з Італії разом з приїздом в країну 

Катерини Медичі – дружини короля Генріха IV, яка відіграла важливу роль 

у розвитку французької національної кухні. Страви перед подачею на стіл 

почали прикрашати та подавати на вишуканих тарілках, а напої наливати в гарні 

келихи з рідкісного скла. Було запозичено багато страв з Середземноморської 

кухні та кухонь інших країн [1, с. 87-88]. За часів правління короля Людовика 

XIV при королівському дворі було запроваджено почергову подачу страв та 

почали користуватись столовим сріблом. Карем – один з найвідоміших 

французьких кухарів в історії, запровадив в країні метод обслуговування 

офіціантами та став законодавцем моди на традиційний головний убір для 

професійних кухарів – кухарський ковпак. Проспер Монтань – також великий 

французький шеф-кухар, є автором «Гастрономічного словника» – головної 

гастрономічної енциклопедії у всьому світі та лідером серед книг такого плану. 

Жорж Оґюст Ескоф’є першим застосував на виробництві принципи наукової 

організації праці та започаткував бригадний метод роботи в ресторанах, чітко 
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визначивши структуру кухонної бригади, функції, ієрархію та службові 

відносини всередині її.  

Французька кухня стала прикладом для наслідування в кулінарному  

мистецтві та була внесена до списку Всесвітньої нематеріальної культурної 

спадщини людства. Десятки слів лексикона французької кухні, починаючи від 

слова «ресторан» та закінчуючи словом «омлет», ввійшли в термінологію 

багатьох національних кухонь, що свідчить про популярність та вагомий  вплив 

цієї кухні в світі. Саме французькі кулінари створили понад 3000 рецептур соусів 

та довели до досконалості технологічний процес їх приготування [2]. 

Французькі кулінарні традиції поширювались територією України 

в основному через іноземних мандрівників. Вже в XV ст. багато українців 

здобували освіту в Соборні, вивчаючи та переймаючи нові рецептури та 

технології приготування страв, які згодом влились і в нашу культуру. 

А починаючи з XVII ст. Україну відвідало багато відомих французів: Гійом 

Левассер де Боплан, Феофан III, Вільгельм Гондіус та інші. 

До кінця XVII ст. українська еліта були добре обізнана у французькій 

кухні, а особливо розбиралась  в алкогольних напоях, до яких у XVIІI ст. заможні 

верстви населення вже мали вільний доступ. Улюбленими напоями були 

французька горілка –  коньяк та вина з Бордо.  

Козацька старшина записувала французькі рецепти, зокрема під час 

кримських походів та місій у Петербурзі. Тож на початку XVIII ст. в козацькому 

лексиконі було слово «суп». Козаки вживали в їжу паштети та чітко розрізняли 

їх види – німецькі та французькі.  

Найбільш популярною французька кухня в Україні стала за часів 

гетьманства Кирила Розумовського. Він часто організовував публічні бенкети, 

обслуговуванням яких займались професійні кухарі. У ХІХ ст. з французької 

кухні в раціон українців потрапили салати. Одна з найпоширеніших серед 

українців страва вінегрет взяла свою назву від французького соусу vinaigrette. 
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У гастрономічних книгах ХІХ ст. часто поруч з українськими рецептами 

зустрічались і популярні в нашій країні французькі страви. Наприклад, якщо 

записували рецепт листкового тіста, то його називали французьким тістом [3].  

В середині ХІХ ст. Київ став цукровою столицею Російської імперії та 

заволодів великими фінансовими потоками та отримав публіку яка почала 

вимагати більшого: не лише вишуканих готельних номерів, а й особисті екіпажі, 

гарячі ванни, достойні винні погреби та відповідне меню. Розпочався справжній 

будівельний бум: було побудовано велику кількість прибуткових будинків та 

готелів, кожен з яких намагався відкрити «найкращий ресторан з власним 

погребом французьких вин». З’явилися численні довідники-путівники з картою 

і детальним описом магазинів, готелів, ресторанів і кафе. Французька кухня 

отримала шалену популярність, на другому місці була колоніальна російська 

кухня. 

З приходом до влади більшовиків всі «буржуазні» ресторани обклали 

високими податками, а наприкінці 1930-х взагалі закрили. Вулицю Хрещатик, 

яка серйозно постраждала під час Другої світової війни, перебудували, і замість 

фешенебельних ресторанів з’явились булочні, молочні та рюмочні. З перших 

приватних закладів, які працюють і зараз, функціонують лише ті, які відкрилися 

в другій половині дев’яностих: «Нон-стоп» (1996 р.), «Конкорд» і «Дежавю» 

(1997 р.), «Пантагрюель» (1998 р.) [4].  

Останнім часом українці багато подорожують, почали пити сухе вино та 

побачили різницю між якісним та неякісним, поступово відточується відчуття 

смаку, а харчування стає правильним і легким. 

Відповідно до однієї з класифікацій виділяють три типи французьких 

ресторанів:  

1. Елітні ресторани formidable, які відвідують рідко через їх високу цінову 

категорію та зорієнтованість на бездоганну та екстраординарну презентацію 

страви.  

2. Домашні ресторани bistro, що користуються великою популярністю 

завдяки доступній та смачній їжі.  
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3. Заклади ресторанного господарства нової хвилі,які наявні і в Україні, 

їх шеф-кухарі експериментують з подачею страв та смаковими рецепторами 

гостя. У таких ресторанах набирає популярності азіатська кухня з французьким 

відтінком. 

Новий тренд ресторанної культури – зміна підходу у виборі продуктів для 

приготування страв. Якщо двадцять років тому всі привозили продукти з інших 

країн, то зараз можна спостерігати іншу тенденцію: ресторан може представляти 

будь-яку з кухонь народів світу готуючи з локальних продуктів тісто [3] . 
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Необхідність постійного удосконалення припускає підхід до бізнесу як до 

процесу і передбачає первісне проектування бізнесу, або окремої ділової 
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одиниці. Можна сказати, що формування бізнесу – це безліч кроків, які здійснює 

підприємство від одного стану до іншого.  

Поняття «прoцес» мaє багато визначень. До найбільш ємних і точних варто 

віднести сучасне поняття, дане С.Тупкалом: «Бізнес–процес – це ієрархія 

внутрішніх і залежних між собою циклічних функціональних дій, кінцевою 

метою яких є випуск продукції або окремих її елементів, і управління якими 

здійснюється за циклом «планування, контроль, аналіз, вплив (PDCA)» [2]. 

В кожній галузі та сфері діяльності є своя специфіка формування бізнес-

процесів, пов’язана з особливостями роботи, інфраструктурними зв’язками, 

мірою взаємодії зі споживачами тощо. 

Не є виключенням і ресторанне господарство – комплексна сфера, що 

поєднує в собі виробництво, організацію харчування та здійснення інших видів 

діяльності, пов’язаних з обслуговуванням, а також продаж покупної продукції. 

Тобто, процес взаємодії та організації роботи ускладнений. 

У зв’язку із застосуванням сучасних тенденцій в організації ресторанного 

бізнесу, пов’язаних з автоматизацією та використанням інтерактивних 

інноваційних технологій, скорочується кількість робочих місць, бізнес-процеси 

скорочуються. 

Бізнес-процеси проходять через усі функціональні підрозділи 

підприємства, поєднують різні роботи та завдання, які повинні складати єдину 

сукупність та носити безперервний характер. 

Для систематизації бізнес–процесів та їх впорядкування потрібно 

розділити їх за однорідними ознаками – класифікувати. Так, Якобсон [4] та 

Хаммер і Чампі [3] пропонують ділити процеси на зовнішні, що називаються 

прецедентами, і внутрішні. При цьому, концентрація на процесах, що 

виробляють цінності (продукцію, послуги) для клієнтів, а не на яких–небудь 

інших частинах бізнесу, дозволяє найкращим чином виконати те, що повинно 

бути зроблено підприємством у в кінцевому підсумку. Прийнявши цей засіб 

фокусування уваги, можна побачити, що значна частина роботи, що виконується 

у рамках традиційних процесів, не пов’язана зі створенням споживчих цінностей 
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і вирішує окремі внутрішні проблеми підприємства. Тому, одним 

з найважливіших завдань сучасного менеджменту є проектування оптимальних 

бізнес-процесів і організаційної структури, що здатні реалізувати стратегічні цілі 

організації. 

Щоб визначити особливості управління бізнес-процесами, зупинимось, 

перш за все, на особливостях самого ресторанного бізнесу. Для цього розглянемо 

класифікацію вищезазначених підприємств. 

Заклади ресторанного бізнесу за рівнем обслуговування і номенклатурою 

послуг, що надаються, підрозділяються на три класи – люкс, вищий і перший 

(кафе, їдальні та закусочні на класи не підрозділяють), які повинні відповідати 

таким вимогам [1]: 

– «люкс» – вишуканість інтер’єру, високий рівень комфортності, 

широкий вибір послуг, асортимент оригінальних, вишуканих замовлених 

і фірмових страв, виробів для ресторанів, широкий вибір напоїв, коктейлів – для 

барів, а також високий клас архітектурно-художнього оздоблення приміщень 

і довершене технічне оснащення; 

– «вищий» – оригінальність інтер’єру, достатній асортимент послуг, 

комфортність, різноманітний асортимент оригінальних, вишуканих замовлених 

і фірмових страв і виробів для ресторанів, широкий вибір напоїв, коктейлів – для 

барів; 

– «перший» – гармонійність, комфортність і вибір послуг, різноманітний 

асортимент фірмових страв, виробів і напоїв складного приготування для 

ресторанів, набір напоїв, коктейлів нескладного приготування, в т.ч. замовлених 

і фірмових – для барів. 

Менеджери з обслуговування ресторану зобов’язані досконало володіти 

технікою побудови та формалізації бізнес-процесів. 

Таким чином, бізнес-процеси в ресторанному підприємстві можна 

поділити на такі види: основні, забезпечувальні та управлінські. 

До основних відносять процеси, що мають наступні характеристики: 

− створюють додану вартість продукту чи послузі; 
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− створюють продукт, що має цінність для клієнта; 

− прямою метою мають отримання вигоди у вигляді доходу; 

− визначають профіль бізнесу та мають стратегічний характер.  

Ці процеси не можна віддавати на аутсорсинг, тому що ресторан втратить 

свою конкурентоспроможність, сприйме стандарти і стереотипи, нав’язані 

аутсорсингом в цій галузі. А повинна бути кращою за аналогічні підприємства. 

Для ресторану, наприклад, основними бізнес-процесами, що забезпечують 

прибуток, будуть: 

 закупівля продуктів і напівфабрикатів, або їх виробництво; 

 зберігання; 

 обслуговування клієнтів. 

Зазначені характеристики бізнес-процесів допоможуть менеджменту 

ресторану перетворити бізнес в організовану і контрольовану структуру.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ  

У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ  
 

Дизайн сучасного ресторану, бару, кафе, а також загальна атмосфера 

у закладі безпосередньо впливають на його успішність. Сьогодні відвідувачі 
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досить вимогливі – для них стильна і комфортна обстановка не менш важлива, 

ніж якість обслуговування і якісна кухня. 

Дизайнери повинні орієнтуватися в останні тенденції моди ресторанного 

дизайну, а також уміти гармонійно поєднати стильний концепт із загальною 

ідеєю закладу, корпоративною стилістикою або особливостями меню. 

Зробити дизайн ресторану цікавим, таким, що запам’ятовується 

і комфортним для відвідувачів і персоналу – завдання, що вимагає зусиль 

фахівців з різних сфер, необхідно продумати оптимальну планування приміщень 

з урахуванням робочих циклів закладу, гарячих і холодних процесів, трасування 

чистих і брудних потоків. Продумане зонування і розстановка меблів 

забезпечують максимально ефективне використання залу і комфорт всім 

категоріям відвідувачів. 

У ХХІ столітті, в світі, де людей поглинули гаджети і соціальні мережі, 

будь-які деталі вкрай важливі. Люди, відвідуючи заклад, фотографують все: 

страви, тарілки, склянки, меблі, світло – все, що знайдуть і до чого дотягнуться. 

Ще п’ять років тому це було не так актуально, але тепер будь-які інтер’єрні 

рішення знаходяться під пильним наглядом. 

Дизайн ресторану зобов’язаний відповідати стилю закладу. Він повинен 

вийти ергономічним і концептуальним, підкреслювати особливість конкретного 

місця. Для цього повинна бути ідея, навколо якої будується позиціонування 

закладу. Виділяють чотири фактори, які впивають на дизайн кафе чи ресторану. 

1. Формат кухні. Якщо ресторан позиціонує себе як в’єтнамський або 

італійський, то інтер’єр і екстер’єр мають відповідати їх національному стилю. 

Етніки в оформленні може бути до п’ятнадцяти відсотків. У розробці дизайну 

варто уникати – стереотипних уявлень про країну. 

2. Цільова аудиторія ресторану. Дизайн інтер’єру для класичного 

ресторану і для хіпстерского кафе будуть сильно відрізнятися один від одного. 

Мета дизайну ресторану – підкреслити особливості. Гість повинен прийти один 

раз і захотіти залишитися і повернутися. 
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3. Локація. Ресторани на березі моря або з видом на нього вимагають 

легкого невагомого дизайну. В історичному центрі міста і красивих старовинних 

будівлях відмінно впишеться інтер’єр в стилі ретро кав’ярні. У бізнес-центрі 

міста – кафе і ресторани класичні і лаконічні. У спальному мікрорайоні можна 

зробити відмінний бар, який допоможе вирватися з буденної суєти і підкреслить 

атмосфірність цього місця.  

4. Ідея. Іноді дизайн потрібен для місця, яке вже на стадії задуму є чимось 

особливим. Наприклад, кав’ярня, яка спеціалізується на нестандартні способи 

приготування і подавання кави, кафе з дуже обмеженим асортиментом 

(наприклад, тільки бургери або десерти), ресторан з вуличною їжею. 

Тренди в дизайні змінюються рідко, але дизайнери передбачають перехід 

від дизайнів в стилі індустріального модернізму, настільки популярного 

останнім часом, на користь затишку по-домашньому, тобто розкішний хюгге 

з акцентом на посиленні враження від закладу. 

Наприклад, в інтер’єр ресторану SHO м. Києві столи і стільці з натураль-

ного дерева, високі колони, грубуваті глиняні стіни і стеля, букети з польових 

квітів створюють атмосферу традиційної української хати-мазанки, що підсилює 

загальне відчуття розкішності закладу і разом з тим надає йому домашній 

затишок.  

Все більше шефів і рестораторів експериментують з форматом кафе all-

day-café з метою генерувати більший дохід. Сніданки дають шанс гостям 

дізнатися про ресторан за меншу вартість. Тренд продовжує набирати обертів, 

і для того, щоб відповідати йому, ресторанний дизайн повинен вміти легко 

перетворюватися з денного в вечірній. 

Матеріали з геометричним малюнком допомагають зонувати приміщення, 

розставляти акценти. Це може бути для підлоги та стін плитка різноманітної 

геометричної форми: ромби, куби, трикутники, п’ятикутники, прямокутники. 

Розпис або принт з геометричним візерунком на стінах і стелі або геометричні 

мотиви можуть бути присутніми в драпіровці меблів. 
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Прибрати все перегородки, зробити зал загальним, створити простір open 

space – такий підхід може здатися занадто демократичним і відкритим для 

гостей, які шукають усамітнення, проте дизайнери і ресторатори запевняють, що 

сучасна публіка жадає спілкування та нових знайомств, особливо якщо мова йде 

про барах і кафе. 

Використовують бетон в інтер’єрах, вносячи нотку промислової естетики, 

сьогодні як і раніше актуально. Недорогий, доступний, міцний і універсальний 

матеріал можна вдало скомпонувати і ввести не тільки в брутальний лофт, але і в 

мінімалістичні інтер’єри або еклектику. Бетон доречний у багатьох стилях. 

Бетонні стіни, підлогу, стелю, колони і арки з бетону не ховають в таких 

інтер’єрах, навпаки, вони виступають або вигідним фоном для дизайнерських 

рішень, або ключовий акцентної знахідкою. Бетон вигідно виглядає як сам по 

собі, так і в поєднанні з деревом, металом, склом, керамікою. 

Продовжує розвиватися формат закладів, які  передбачають часту зміну 

відвідувачів. Щоб гості, покуштувавши кулінарних шедеврів, не залишалися ще 

на кілька годин сидіти за столиком, нічого не замовляючи, дизайнери 

пропонують облаштовувати територію ресторанів, кафе, барів з великим 

трафіком відвідувань з меншим комфортом, орієнтуючись при розробці 

інтер’єрів на так званий «незручний» дизайн. Але роблять це красиво, щоб не 

образити гостя. Замість м’яких диванів і крісел встановлюються лавочки 

і табурети з металу і дерева, довгі ергономічні стільниці вдало вписуються навіть 

у приміщення з невеликим метражем, при плануванні внутрішнього простору 

дизайнери уникають затишних куточків і містечок, орієнтуючись більше на 

відкритість всіх площ – в такому підході вітається багато світла, інтеграція 

у зовнішнє середовище. 

Одною з характерних особливостей формування інтер’єрів є реконструкції 

збережених, та органічне включення і поєднання сучасних оздоблювальних 

матеріалів, елементів предметного наповнення із елементами історичного 

середовища. Також, аналіз інтер’єрів закладів громадського харчування дає 

підстави зробити висновки, що в сучасному українському дизайні предметно-
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просторового середовища, а саме в дизайні громадських інтер’єрів 

виокремлюється етностиль, що пов’язаний із зверненням до народних традицій 

мистецтва західного реґіону України. Загалом, художні концепції формування 

інтер’єрів кін. ХХ – поч. ХХІ ст., їхні сталі форми, та головні аспекти 

формування інтер’єрів громадських приміщень дали можливість конкретизувати 

на їх основі такі засоби досягнення художньої виразності, як композиція, 

стилістика та художній образ. Сучасні художники та дизайнери, створюючи той 

чи інший проект, звертають увагу на всі фактори, які мали вплив з самого 

початку на формування обраного ними стилю: динамічність та традиційність, 

гармонійність та комфорт, фактурні контрасти, а найголовніше – синтез та 

повний взаємозв’язок усіх вищезгаданих принципів. 
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НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА  

ЯК РЕСУРС КУЛІНАРНОГО ТУРИЗМУ 
 

In accordance with the UNESCO Convention on the Safeguarding of the 

Intangible Cultural Heritage (hereinafter referred to as the Convention), intangible 
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cultural heritage means customs, forms of presentation and expression, knowledge and 

skills, and related instruments, objects, artifacts and cultural spaces recognized by the 

Communities, groups and, in some cases, individuals as part of their cultural heritage 

(hereinafter referred to as NQF). It manifests itself in oral traditions and forms of 

expression, particularly in language; performing arts; customs, ceremonies, celebrations; 

knowledge and practice relating to nature and the universe; traditional crafts. 

Given the importance of the intangible cultural heritage as a source of cultural 

diversity and the guarantee of sustainable development, the deep interdependence 

between the intangible cultural heritage and the tangible cultural and natural heritage 

should raise awareness, especially among young people, of the importance of the 

intangible cultural heritage and its preservation. 

If we talk about top dishes of Ukrainian cuisine, promotional promotion promotes 

them actively in the tourism industry. No wonder gastronomic festivals are gaining 

popularity every year in Ukraine. Among them are festivals of dumplings, bacon, 

pancakes, borscht, gnocchi, turnips, sausages, cheese and more. 

This fact is also important for identifying objects of non-material cultural heritage. 

Why are some types of food, drinks, cooking technologies included in the UNESCO’s 

list of intangible cultural heritage? Because there is a need to preserve the phenomenon, 

to spread knowledge about the peculiarities of its production / production, to foster 

respect for the ethno-cultural traditions of the people, to unite the public around the idea 

of preserving the element of intangible cultural heritage and promotion by means of 

tourism. 

Here are some examples. In 2015, the Arabian Coffee Into the Intangible Cultural 

Heritage List is a beverage that is served to welcome guests and is very sophisticated. At 

the same time, it is important to involve the younger generation in getting acquainted 

with the tradition of not only cooking, but also the choice of buying coffee beans. It is in 

such actions that the gravity of ethnogastronomic traditions is manifested. 

In 2016, the technology of cooking Osh-pawl Uzbek and Tajik dishes (pilaf), a 

culinary tradition of making and exchanging crusts, which are used during normal meals, 

as well as at special events of communities in Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan 
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and Turkey also included in the UNESCO Representative List of Intangible Cultural 

Heritage Sites. 

In 2017, the Representative List of Intangible Cultural Heritage was supplemented 

with another culinary masterpiece – Neapolitan pizza. For the Italians, this is a great 

recognition, as there are many who want to project and independently make pizza around 

the world. That’s why 2 million Italians petitioned to protect the unique recipe for 

cooking Neapolitan pizza from counterfeiting. 

On the day of the announcement of the UNESCO decision to make Neapolitan 

pizza in the Representative List of Intangible Cultural Heritage, all the guests of the city 

were treated to a unique dish for free. 

Today, visiting the aforementioned countries, tourists have the opportunity to taste 

the original national recipes and see firsthand how authentic gastronomic masterpieces 

are born in their homeland. 

However, the experience of using gastronomic traditions as elements of intangible 

cultural heritage can be viewed at different points in the globe. 

For example, 30 years ago, there were 245 pizzerias in Naples, and today 3% of 

the world’s pizza is produced there. Over the last 20 years, pizzerias have started to 

develop not only as a family business but also as a network. 

Italian pizza is also available at Positano Pizzeria in Kyiv. «I do not speak English, 

I do not speak Ukrainian, I do not speak Italian. I speak Neapolitan», – that’s how the 

consultant of the Positano pizzeria in Ukraine identifies himself, pizzaylo Enzo 

Kochcha. 

This is the way for tourists to enrich their own culinary tourism experience around 

the world. The main thing is the right choice of the institution, which is the identifier of 

the authentic recipes of the element of intangible cultural heritage. 

Gastronomic tourism is a part of the traditions of the peoples of the world, 

individual elements of culture are very popular in the world gastronomic sphere. 

Communities are provided with vitality through numerous awareness-raising activities. 

A wide community of people who use culinary practices for different cultural and social 
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purposes. It promotes respect for cultural diversity and human creativity and respect for 

the natural environment, encouraging one to lead a life in harmony with nature. 

 

 

 

Манов М. А., канд. екон. наук, 
доцент кафедри готельно-ресторанної справи 

Зуєва Т. В., магістрант 
кафедри готельно-ресторанної справи, 

Київський університет культури, 
Київ, Україна 

 
НАЦІОНАЛЬНА КУХНЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 
Кожна нація вирізняється своєю мовою, культурою, традиціями, що 

прийнято називати нематеріальною культурною спадщиною. Нематеріальна 

культурна спадщина – це звичаї, знання та навички, які передаються від покоління 

до покоління. Також це можуть бути як обряди святкування різних празників, так 

і кулінарні рецепти. 

Кожна країна світу зацікавлює туристів не тільки своєю місцевістю, але 

й національною кухнею та традиціями. Туристам завжди хочеться спробувати 

страви країни яку вони відвідують. Це є добрий внесок як для ресторанних 

закладів так і для економіки країни загалом. Адже розвиток туризму, зокрема 

гастрономічного має мультиплікативний ефект для економіки держави, так як 

сприяє утворенню робочих місць не лише в туризмі і ресторанному бізнесі, 

а й у сільському господарстві, харчовій промисловості, транспорті тощо. 

Наприклад, Грузія славиться своїми смачнючими хачапурі, а вирушаючи до 

Італії обов’язково варто спробувати справжню італійську піцу та лазанью, 

в Австрії здається кожен захоче скуштувати віденський шніцель, відомі 

Мексиканські такос також не залишать байдужими гостей країни, в Іспанії багато 

туристів у захваті від паельї з морепродуктами, усіма улюблені круасани у Франції 

та справжній том ям у Таїланді. 
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Сьогодні в Києві та інших містах України можна знайти ресторани 

практично з усіма національними кухнями народів світу. Це прекрасно, хоча 

зрозуміло, що грузинські страви найкраще смакувати в Грузії, італійські в Італії, а 

українські в Україні. Українці пишаються своєю національною кухнею і завжди 

раді пригостити гостей. За даними державної служби статистики у 2018 році в 

Україну прибуло понад 14 млн. іноземців (1), які формують попит на послуги 

готелів і ресторанів, у тому числі української кухні. 

Українська кухня включає багато смачних с поживних страв, напоїв, 

кулінарних виробів. Але сьогодні нажаль всередині країни, навіть у Києві замало 

закладів, де можна замовити автентичні українські страви, де можна зануритись в 

національну атмосферу та на собі відчути максимальний колорит України з її 

щирістю та гостинністю.  

Для заманювання іноземних туристів в Україну нам треба відновити та 

вдосконалити національну кухню. Зробити так, щоб вона була не тільки смачна, 

але й викликала бажання повернутись ще, зробити акцент на традиції нашої країни 

та цікавий інтер’єр пронизаний українським колоритом. Як приклад розвитку 

української кухні хотілось би привести ресторатора Дмитра Борисова (2). Людина 

яка має сіть ресторанів по Україні, де готують смачні українські страви.  

Заклад Дмитра Борисова «Білий Налив» розташований в Києві на 

Хрещатику, користується великим попитом киян та гостей міста. Там пропонують 

настоянки, сидри та пунші, які коштують 1 євро за порцію, запевняючи, що ви 

отримаєте максимум задоволення всього лише за 3 хвилини. 

Заклад Дмитра Борисова «VARENYKYNOW» пропонує гостям вареники, 

борщ та інші українські страви великими порціями також 1 євро за порцію. 

На мою думку, це гарний приклад того, як можна зацікавити не тільки приїжджих 

гостей, але й місцевих жителів. 

Вдалим прикладом популяризації української кухні є мережа еко-ресторанів 

Михайла Поплавського «Батьківська хата» (3). Меню закладів включає фірмові 

страви Михайла Поплавського, автентичні українські страви і напої, виготовлені 

за старовинними рецептурами. Інтер’єр, меблі передають неповторний 
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український колорит. Завдяки цьому хаклади приваблюють українців та 

іноземних гостей. 

На жаль, поки ще замало рестораторів, котрі популяризують національну 

кухню нашої країни. Якщо вміло використовувати ресурси, то і попит на такі 

заклади буде зростати. Відповідно збільшивши та заохочуючи рестораторів 

відкривати більше ресторанів української кухні з відповідним сервісом, цікавою 

подачею страв та своїми особливостями, ми зможемо дійсно зацікавити туристів, 

зробити якісні гастрономічні тури по Україні з мальовничими пейзажами. 
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РЕФЛЕКСІЯ ГАСТРОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНОЇ 
МЕРЕЖІ YOUTUBE 

 
Сучасна епоха дала поштовх до взаємодії представників різних 

гастрономічних культур безпосередньо із розвитком засобів мас медії інтернету. 
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Це середовище у якому швидше всього виявляється прагнення до цілісного 

світосприйняття,яке особливим чином враховує природу людського сприйняття. 

Соціальні мережі що певною мірою формують національну культуру 

дають змогу відійти від уніфікованих стандартів глобалізації завдяки 

пристосуванню до культурних потреб суспільства. 

Такі форми відображення гастрономічної культури набувають дедалі 

більшого значення в контексті національного культурного розвитку України як 

нові методи пізнання і презентації кулінарних традицій. 

Саме тому проблему етнодіалогу та пошуку нової ідентичності 

з найбільшою гостротою та ефективністю осмислюються в сучасному 

візуальному мистецтві, одним із основних виразників якого є інтернет-ролики. 

Данному напряму дослідження присвячені праці Ф. Броделя, П. Бурдьє, 

Т. Веблена, Л. Гончар, Г. Зіммеля, М. Капкана, С. Кириленко, І. Комарніцького, 

Е. Ліча, М. Монтанарі, О. Плюти, М. Поплавського, Ж.-Ф. Ревеля, В. Русавської. 

Більшість досліджень гастрономічної культури проводять аналіз відображення її 

у літературних творах, кінофільмах та телевізійних шоу, протее відсутній аналіз 

прояву гастрономічної культури у інформаційному просторі. Проте зважаючи на 

популярність Інтернету є актуальним дослідження рефлексії гастрономічної 

культури в соціальних мережах. 

Актуальним є аналіз та обґрунтування відображення гастрономічної 

культури у інформаційному просторі.Найпершою і найбільш популярною 

візуалізованою соціальною мережею є Youtube. В цій мережі налічується більше 

330 каналів гастрономічного спрямування із більш ніж 50 мільйонами послідо-

вувачів. Користувачі можуть додавати, передивлятися і коментувати ті чи інші 

відеозаписи. Завдяки простоті та зручності використання YouTube став одним із 

найпопулярніших місць для розміщення відеофайлів. Мережа містить як 

професійні, так і аматорські відеозаписи включаючи відеоблоги. Розглянемо 

найбільш популярні гастрономічні рефлексії на Youtubе каналах. 

Українська гастрономічна культура представлена на каналі фуд-блогера 

Ольги Матвій. Її особливість полягає у тому, що вона доносить інформацію про 
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виготовлення українських страв у аматорський спосіб, доступний кожному 

глядачеві. Так акцентуються увага на тому, що культура приготування 

українських страв є історично сімейною справою.Її родзинка полягає в тому що 

вона готує тільки домашні рецепти які легко повторити.Загальна маса контента 

про випічку о солодких страв , мясних стравах, супах. Наприклад автор розказує 

особливості приготування вареників, як вибирали фарш вареників відповідно до 

сімейних подій чи свят.Або як приготувати дуже смачний борщ з пампушками 

використавши мінімально для цього зусиль. 

Food Tube – це кулінарний канал Джеймі Олівера, один з найбільших 

каналів про їжу, і по суті платформа, де Автор каналу, колегам або просто 

молодим талантам, що дадуть загальні навички в кулінарії. Для них поява на 

цьому каналі є поштовхом, після чого вони йдуть у вільний плавання. На Food 

Tube можна знайти абсолютно різні рецепти від простих страв до складних 

і великих страв. На каналі присутні рецепти різних кухонь. Інформація подається 

у доступній формі.  

Маріанна Душара яка родом зі Львові розповідає про культурні 

особливості регіону, закликає не забувати страви національної української кухні. 

Так як у місті століттями проживали представники різних народностей – окрім 

українців (русинів), тут бували вірмени, євреї, австрійці, поляки, італійці, 

французи, араби… У меню гастрономічної кухні запозиченно страв цих народів 

пажиброда, форшмак, андрути флячки, лазанки, паштети, сухофрукти. Крім того, 

львівська кухня почерпнула і багато від оточуючих її сіл – це в основному, легкі 

супи, овочеві страви та різноманітні каші. Гастрономічна культура, на думку 

автора, полягає в умінні відрізнити якісне від неякісного, в розумінні процесів, 

які відбуваються з продуктом при приготуванні. На цьому каналі можно знайти 

техїнології приготування страв у доступній формі. Основна маса відео про 

львівську хлібо-булочним виробам і супам. 

Цікавою історією є розвиток каналу «Рецепти бабусі Емми». Бабуся 

Емма – колишня шкільна вчителька. Все життя вона викладала дітям фізику, 

а паралельно збирала кулінарні рецепти. В результаті кулінарія стала 
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професійним інтересом автора канала. Бабуся Емма поступили в Кулінарний 

інститут Америки (CIA) і, отримавши диплом, почала працювати в нью-

йоркських ресторанах. А в 2011 році заснувала канал на YouTube. У контенті 

каналу переважають страви слов’янських  та середньо азійських національних 

кухонь. Також вона видала свою книга рецептів.  

Канал «Oblomoff». Автор з 2010 року викладає свої відеорецепти. 

Тематика – від м’яса до десертів. Крім кулінарних майстер-класів, Олег робить 

огляди про харчові продукти і сервіси доставки їжі. Цікава аудиторія 

соціокультурної діяльності каналу – кулінари аматори для яких автор пояснює 

приготування страв в домашніх умовах. 

Також канал корисний для перегляду з метою збагачення знань щодо 

гастрономічної культури так як автор передає досвід приготування національних 

кухонь різних кухонь. 

Bon Appetit це велике кулінарне співтовариство. В якому презентують 

технології простих десертів закусок. Є багато відео по приготуванню 

різноманітних коктейлів, а також їх історія. 

На каналі Євгеній Клопотенко ділиться своїми рецептами і емоціями, 

розповідає про кулінарні традиції і власний гастрономічний досвід. Чим 

смачніше їжа, тим цікавіше жити, вважає Євгеній Клопотенко. Він створює 

ресторанні страви, які з легкістю можна приготувати в домашніх умовах, 

а ключовий інгредієнт в його поданні – почуття гумору 

Особливістю Олександра Сляднева і в тому що він є одним з перших 

фотографів в Україні з гастрономічною спеціалізацією. На його ютуб каналі 

можна ознайомитися з відео про страви з кращих ресторанів планети, у тому 

числі і України. Одного разу, сидячи в одному з численних одеських ресторанів, 

Олександр замислився над історією і процесом створення страв, готових до 

подання гостю. Так народився унікальний проект Food & Chief, в якому автор 

ділиться враженнями від бесід із зоряними шеф-кухарями і розповідає цікаві 

факти створення того або інших страв. На його каналі можно зрозуміти 

сьогоденну культуру гастрономії 
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Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що кулінарні 

інтернет-ролики у мережі Youtube не лише відображають культурний стан 

сучасності, а й суттєво впливає на її формування, визначають систему 

оцінювання і напрями розвитку кулінарної культури. Ця меража стає значущим 

чинником формування і трансляції уявлень про те, якою повинна бути їжа та 

культура її споживання. Це дає підстави стверджувати, що кулінарні інтернет-

ролики нині стають одним з центральних і найбільш дієвих способів 

утвердження норм гастрономічної культури в суспільстві.  

У цілому кулінарні інтернет-ролики варто розглядати як особливі форми 

гастрономічної рефлексії, тісно пов’язані з домінантами актуального соціо-

культурного контексту, які фіксують і транслюють норми гастрономічної 

культури, забезпечуючи тим самим її стійкість. 
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ЕТНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГАСТРОНОМІЇ 
 

Українська кухня створювалась протягом багатьох віків, тому вона 

в певній мірі відбиває не тільки історичний розвиток українського народу, його 
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звичаї і смаки, а й соціальні умови, природні та кліматичні особливості, в яких 

перебував український народ в процесі свого історичного розвитку. 

Як свідчать археологічні розкопки, населення, яке проживало в далекі часи 

на території України, мало можливість завдяки географічним умовам 

харчуватися як рослинною, так і м’ясною їжею. Уже в період трипільської 

культури (3 тисячі років тому), яку сприйняли східні слов’яни, населення 

Правобережної України вирощувало зернові культури  пшеницю, ячмінь 

і просо. Значно пізніше, близько тисячі років тому, в посівах з’явилось жито, яке 

майже повсюдно почали вирощувати у стародавній Русі. 

Поряд з землеробством, східнослов’янські племена розводили велику 

й дрібну рогату худобу, свиней, а також займались полюванням та рибальством.  

До складу їжі входило м’ясо свійських тварин (свиней, овець, кіз, корів. 

телят) і птиці (курей, гусей, качок, голубів, тетеревів і рябчиків). З диких тварин 

найчастіше вживались для харчування вепри, зайці та ін., що добувалися 

полюванням. 

Значне місце в харчуванні наших предків здавна займала й риба, серед якої 

слід назвати коропа, ляща, осетра, сома, вугра, лина, піскаря, щуку, в’яза. Давні 

рецепти до цих пір розбурхують розуми кухарів усього світу: карасі в сметані, 

судак тушкований з цибулею і часником − ці та інші страви займають передові 

позиції в ресторанах Європи і Америки. 

Українська кухня з давніх часів відзначалась великою різноманітністю 

страв і їх високими смаковими й поживними якостями. Використання для страв 

різноманітної тваринної і рослинної сировини і раціональні способи 

приготування їх роблять ці страви поживними, смачними, соковитими 

і ароматними [1, с. 4]. 

Серед рослинної їжі стародавніх слов’янських народів перше місце займав 

хліб, який виготовляли з житнього та пшеничного борошна на заквасці і випікали 

в печах. Нашим предкам було відомо багато видів хлібних виробів: пироги, 

калачі, короваї. Пекли також хліб з маком і медом.  
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Готували книш – це житній, рідше пшеничний хліб з борошна тонкого 

помелу. З готового тіста українці ліпили кругленькі коржі і, вмочивши в олію 

ложку, надрізали нею по краю хліба. Одержані «пелюстки» виймали, загинали 

до середини хліба й притискали ложкою. Під цими «пелюстками» книші зрідка 

начиняли смаженою на олії цибулею. У західних областях книшем ще називали 

пиріг, начинений гречаною кашею і вареною картоплею. 

Книшами українці обдаровували колядників, з ними відвідували родичів 

і кумів на різдвяні свята. Зараз цю страву готують зрідка, переважно на 

Поліссі [2]. 

В Україні популярні і вергуни – вироби з дріжджового тіста, в яке, як 

правило, додають горілку або коньяк. Тісто тонко розкочують, нарізають 

смужками, потім їх сплітають, звідси і другий варіант назви – плетуни. Справжні 

українські вергуни смажать в смальці. Подають, посипаючи цукровою пудрою. 

Прісне тісто вживали у вигляді галушок та інших виробів. «Полтавськими 

галушками» часто називають жителів однойменної області – настільки 

пізнаваною стала їхня регіональна страва. Галушки бувають як без начинки, так 

і з м’ясом, печінкою, грибами. У Полтаві щорічно відбувається фестиваль, 

присвячений галушці, і навіть встановлено пам’ятник шанованій страві. 

«Рідні брати» галушок – вареники – це частина українського фольклору. 

Пам’ятаєте – «А мій милий вареничків хоче...»? На відміну від галушок, начинка 

вареників може бути більш різноманітною: і сир, і овочі, і ягоди. У місті 

Альберта в Канаді силами української діаспори встановлено 9-метровий 

пам’ятник варенику. У Луцьку проводять фестиваль національної кухні, який 

виріс з фестивалю вареників. 

Українська народна страва – соломаха, якою господині на Прикарпатті, 

Буковині та Поділлі досі пригощають гостей. Основним компонентом соломахи 

є гречана мука (іноді пшенична або житня), з якої робиться рідке тісто. Потім 

його вливають у підсолений окріп і заварюють, розмішуючи. Коли соломаха 

готова, в неї додають масло. Соломаха була однією з найпоширеніших страв 

у походах українських козаків [2]. 
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З гречаного або житнього борошна з солодом готували квашу – страва 

подібна до густого киселю. Спочатку муку запарювали окропом, розводили до 

густини рідкого тіста і ставили на ніч у тепле місце для скисання. Таке кисло-

солодке молоде тісто вранці варили у горщику, уважно стежачи, щоб розмазня 

«не втекла». Влітку квашу заправляли садовими ягодами, взимку – свіжою 

калиною, сушеними, вареними й товченими грушами. 

Кваша вважалася ласощами, її дуже любили, вихваляючи: «Така кваша, 

якби й наша; Як кваша ся вдасть, дівка ся віддасть». Нинішня народна кухня 

з дивних причин ігнорує цю самобутню страву. 

З пшениці робили не тільки борошно, а й крупи, з яких варили кутю – зубці. 

Якщо простими словами, це кутя з очищених зерен ячменю, зварена з товчених 

і просіяних конопляних зерен. Особливо зубці любили діти – страва мала 

солодкуватий смак і вважалася ласощами. В кінці XIX століття, на жаль, зубці 

перестали з’являтися на столах українців. 

У великій кількості використовували для їжі пшоно. Споживали також рис, 

який завозили з інших країн. Його називали в той час «сорочинським пшоном». 

Страва тетеря готувалася з пшона і заправлялася рідким гречаним або 

житнім тістом. У святкові дні тетерю готували на м’ясній або рибній юшці. А ось 

пісну тетерю іноді заправляли хріном з квасом. Готову страву українці 

приправляли товченим салом або засмажкою з цибулі на олії. Страва була дуже 

популярною в козацькому побуті, однак з початку XX ст. вона поступово почала 

виходити з ужитку [2]. 

Українці споконвіку на м’ясному бульйоні або воді – залежно від сезону 

й достатку господаря готували крупник (суп з крупами). У бульйон засипали 

гречану, перлову, пшеничну, кукурудзяну крупу так, щоб готова страва мала 

консистенцію дуже рідкого пюре. Іноді для калорійності в крупник додавали 

одну-дві картоплини. А заправляли всю цю смакоту смаженою на олії чи салі 

цибулею, морквою, петрушкою, пастернаком і молодим кропом [2]. 

Україна по праву може пишатися тим, що задовольнить смак навіть 

найбільш претензійного гурмана. Українські застілля описані Гоголем у його 
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«Вечорах на хуторі біля Диканьки» – що й казати, наш народ розуміється на їжі 

і вирізняється гостинністю. 

Який же українець без борщу? Цією традиційною стравою обов’язково 

пригощають іноземців. У кулінарних книгах можна відшукати більш як 

50 технологій борщу, адже в кожному регіоні його готують по-різному. 

Наваристий м’ясний, приправлений салом... Або ж пісний з квасолею чи 

грибами – такий варять під час посту. Крім традиційних буряка, картоплі, 

моркви, цибулі, капусти та томатів, у борщ для пікантності додають навіть 

яблука, сухофрукти, чорнослив! До українського борщу подають пампушки 

з часниковою заправкою та сметаною. Фестивалі борщу проводять 

у однойменному селищі Борщів на Тернопільщині, а також у інших регіонах 

України: Чубинському, Києві, у Харкові – уже третій рік поспіль. 

Та який український борщ без сала? Воно органічно доповнює українські 

страви. Його часто споживають з українським хлібом, хріном або зубчиком 

часнику чи цибулі. З нього готують шкварки – така засмажка особливо пасує 

вареникам, картоплі та каші. Існує безліч рецептів засолювання сала. Фестиваль 

сала вже став традиційним у Петриківці на Дніпропетровщині. А у Львові 

є дивовижний музей-ресторан «Сало», де проводять жирні вечірки, подають 

унікальні цукерки «Сало в шоколаді» та суші-сало. 

Якщо ви потрапите на Хортицю, у край козацької вольниці, на свята або 

фестиваль, вам обов’язково запропонують запорізький капусняк. Традиційно 

його готували наваристим – зі свининою і шпиком, кислою капустою і пшоном. 

Якщо варити на багатті з димком – аромат і смак чудовий. Технологій капустянка 

теж достатньо, а в Збаражі на Тернопільщині проводять присвячений йому 

фестиваль [3]. 

На Закарпатті готують смачні ковбаси – вам запропонують 

«натурпродукт» запечений в сільській печі з пікантним смаком. На Волині теж 

уміють готувати ковбаси: 2015 року в Луцьку виготовили найдовшу ковбасу – 

5 метрів – і зафіксували досягнення у Книзі рекордів України. 
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Українське Полісся славиться врожаями картоплі і стравами з неї. 

У Коростені на Житомирщині навіть встановлено пам’ятник деруну! Тут 

щорічно проводять фестиваль, присвячений цій страві. І яких тільки дерунів ви 

не спробуєте: і з м’ясом, і з сиром, і з грибами. 

Традиційно на свята українці готують і голубці: у капустяне листя 

загортають начинку. У Книзі рекордів Закарпаття зафіксовано 25 видів голубців, 

які приготували на фестивалі в одному із сіл [3]. 

Українська кухня надзвичайно багата і визнана однією з кращих на 

планеті. У лютому 2018 року туристи з різних країн світу поставили українські 

страви на восьме місце між кулінарним багатством Японії і Китаю. 
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ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФОРМА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
 

Подорожування є однією із ознак вільної людини й цивілізації, де базова 

цінність – свобода людини, її самовизначення через прихильність до тих чи 

інших туристичних практик [1, с.135]. В сучасному світі туризм стає найбільш 
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ефективною формою культурної глобалізації, а Дж. Уррі називає його одним із 

феноменів глобальної культури. [5, с.167]. 

Одна із важливих тенденцій останнього десятиріччя – це зміщення 

споживання з матеріальних на інтелектуальні й естетичні цінності, 

нематеріальну спадщину. Ця остання включає традиції, звичаї, особливий 

життєвий уклад, які склалися в конкретному історичному локальному просторі, 

а створення туристичних об’єктів і відповідних брендів впливає на розвиток 

туризму, дозволяє багатьом містам стати конкурентоспроможними на 

європейському й світовому туристичному ринках завдяки надбанням історичної 

гастрономічної спадщини. 

І тому гастрономічний або кулінарний туризм здобуває все більше 

прихильників у всьому світі і є одним із основних загальносвітових трендів 

туризму. При цьому гастрономія розглядається не тільки як форма 

нематеріальної культурної спадщини, яка важлива для підтримки туризму, але 

вона також стає одним з визначних аттракторів туризму.  

Чіткого визначення гастрономічного туризму не існує, а термін 

«кулінарний туризм» вводить на початку 2000-х років Л. Лонг, професор 

університету Огайо, США [4, с.98]. На лінгвістичному рівні, як свідчать 

дослідження американських науковців, люди розуміють абсолютно різні речі під 

схожими за змістом поняттями як food tourism, culinary tourism або 

gastronomytourism.  

Гастрономічний туризм розглядається як самостійне явище 

і гастрономічна складова будь-якого виду туризму з огляду на необхідність 

харчування всіх туристів. В першому випадку туризм, об’єднуючи культурні, 

екологічні та економічні чинники, що дозволяє не лише отримувати задоволення 

від споживання їжі, а й знайомить з гастрономічними традиціями країни 

відвідування, оскільки національна кухня і гастрономія – важливі елементи 

культури народу, що нерозривно пов’язана з його історією і геопросторовим та 

геокультурним ареалом його проживання як сукупності смислів буття. 
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Гастрономічний складник туризму в тій чи іншій мірі є елементом будь-

якого туру, оскільки, масовий туризм передбачає швидке і недороге харчування 

туристів під час подорожі. Але найбільш креативні регіони включають 

в традиційний стандартний обід страви місцевої кухні, здатні викликати 

у туриста інтерес до подальшого знайомства з місцевими гастрономічними 

традиціями. А коли знайомство з національною або регіональної кухнею 

і продуктами конкретної території є головним мотивом поїздки, то він стає 

самостійним мотивом для подальшого подорожування. 

Президент Міжнародного еногастрономічного центру, член експертної 

ради по гастрономічному туризму Всесвітньої туристичної організації ООН, 

Л. Гелібтерман до гастрономічного туризму відносить і спеціальні винні 

і гастрономічні тури; об’єкти гастрономічного туризму (спеціалізовані музеї, 

сироварні, виноробні, пивоварні тощо); ресторани з регіональною кухнею; 

відвідування кулінарних курсів при готелях, а також спеціалізованих кулінар-

них центрів і шкіл; відвідування фермерських господарств; відвідування 

сільськогосподарських (фермерських) ринків; продовольчі виставки і ярмарки; 

гастрономічні і винні (пивні та ін.) фестивалі [2; 8].  

Прихільників суто гастрономічного туризму називають фудді, які готові 

долати багато тисяч кілометрів, щоб скуштувати унікальну, ексклюзивну або 

екзотичну страву чи напої, представляють дуже обмежений сегмент споживачів 

туристичних послуг розрахований на прихильників slowfood (повільної їжа). 

Найбільшими прихильниками цього виду подорожей зарекомендували себе 

серед європейців німці й англійці. 

Мода на гастрономічний туризм в Європі, стрімке зростання його 

популярності зумовлені змінами традицій споживання їжі, поширенням 

практики швидкого харчування, що стимулює бажання відчути смак нової їжі, 

і познайомитися із стравами інших кухонь і стає мотивом гастрономічних 

подорожей, чому сприяє скорочення відстаней і стиснення просторів у світі 

мобільностей [5, с.210].  
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В той же час спротив гастрономічній уніфікації й стандартизації 

пробуджує інтерес до власного коріння, що стимулює пошуки самоідентичності, 

в тому числі і через національну й регіональну кухню, сприяє зростанню 

зацікавленості в розвитку гастрономічного туризму у місцевих жителів. Все це 

перетворює гастрономічний туризм на важливу складову частину європейської 

економіки, що створючи інфраструктуру гостинності і нові робочі місця, 

дозволяє зберегти національні культурні традиції і навіть відродити відсталі 

райони. Так сироварня «Феду» Флоранс Пралон повернула до життя практично 

спорожніле село в горах на півдні Франції. Сир продається в усьому світі, 

сироварню щороку відвідує до восьми тисяч осіб. 

На зростання зацікавленості гастрономічним туризмом впливає 

позитивний імідж розкручених гастрономічних брендів і регіонів, в першу чергу 

таких країн Середземномор’я, як Іспанія, Франція, Італія, гастрономія яких 

зарахована до надбань світової нематеріальної культурної спадщини [3; 7; 9; 10].  

Обсяг світового ринку гастрономічного туризму оцінюється в 42 мільярди 

доларів. В Європі до його лідерів відносяться Франція, Італія, Іспанія. Але 

європейські туристи відвідують країни із багатою кулінарною традицією такі як 

Індія, Китай, Японія, де лише в Токіо налічується 217 мішленівських ресторанів. 

Серед європейців зростає попит на гастрономічний туризм в Латинську 

і Південну Америку, перш за все в Перу і Мексику. Не випадково саме в Лімі 

в травні 2016 року відбувся Другий глобальний форум Всесвітньої туристської 

організації ООН по гастрономічному туризму. 

На розвиток гастрономічного туризму впливає проект «Гастрономічне 

креативне місто», що реалізується в рамках програми «Мережа Креативних Міст 

ЮНЕСКО», розробленої у 2005 р. на базі загальної Декларації ЮНЕСКО про 

культурне різноманіття та ініціативи всесвітнього альянсу Культурного 

Різноманіття (2002 року). 

До списку креативних міст в гастрономічній номінації увійшли 

європейські міста Берген (Норвегія), Бургос (Іспанія), Естерсунд (Швеція), 

а італійське місто Парма отримало статус Міста креативної гастрономії 
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в 2015 році. Будучи «креативними центрами» в галузі гастрономії ці міста та 

регіони, в яких вони розміщуються, стимулюють соціально-економічний 

розвиток, сприяють досягненню соціальної креативності, збереження культурно-

історичної спадщини за рахунок розвитку креативних індустрій, якими є їх 

туристичні чи гостинні «соціально-культурні кластери» [6, с.40]. 

В Іспанії завдяки розвитку гастрономічного туризму і його підтримці, як 

державою, так різними неурядовими асоціаціями щорічно проводяться чисельні 

гастрономічні фестивалі та інші заходи, які відвідали в 2014 р. 64 млн. туристів. 

Це дозволило Іспанії увійти в топ–3 найбільш відвідуваних країн світу [3]. 

Внесення французької кухні в 2010 р. до списку Всесвітньої 

нематеріальної культурної спадщини людства стало приводом для організації 

у 2011 році щорічного Свята (Фестивалю) Гастрономії, мета якого – збереження 

і популяризація традицій гастрономічного мистецтва країни. Щороку заходи 

в рамках свята зосереджуються навколо однієї конкретної теми, яка об’єднує 

кухарів і гурманів із всіх куточків не лише Франції, а й Європи, і гастрономічний 

туризм перетворюється на масове явище. Ці заходи демонструють унікальність 

і багатогранність французької кухні в двох її іпостасях як регіональної, в основі 

якої багатства народної кухні та аристократично вишуканої високої кухні, яка 

сягає часів високого Середньовіччя [2; 10]. 

Італійці також активно розвивають гастрономічний туризм. Гастрономічна 

спадщина цієї країни налічує близько п’яти тисяч типових страв, які готуються 

за традиційними рецептами виробляється 1438 сортів хліба і макаронних 

виробів, 764 різновиди шинки і 472 сорти сиру. Така різноманітність сприяє 

розвитку еногастрономічного туризму число шанувальників якого щорічно 

зростає як серед іноземних гостей, так і серед самих італійців. За даними 

Національного управління Італії з питань туризму, не менше 10 відсотків 

туристів прибувають на Апеннінський півострів для участі у різноманітних 

гастрономічних та винних турах.  

Кожний район Італії має власну гастрономічну специфіку. Так вина 

і гастрономічна спадщина – одне з головних багатств П’ємонту. Провінція 
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Альба, відома у всьому світі ще й тому, що на місцевих пагорбах з вересня по 

жовтень росте справжнє диво, посмакувати яке приїздять гурмани з усього 

світу – білий трюфель. 

Вишукані потреби фудді, головних споживачів послуг гастрономічного 

туризму задовольняють смак «лукулових бенкетів», «гастрономічна подорож» 

в бенедиктинські монастирі задля знайомства не лише з кухнею, 

а й з «практичними мистецтвами» ченців. Подібні унікальні «гастрономічні 

подорожі» розширюють коло споживачів гастрономічного туризму 

й перетворюють його на однин з головних трендів розвитку туризму. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ  

ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. КИЇВ 
 

Ресторанне господарство є одним із головних факторів та важливою 

складовою туристичної інфраструктури. Адже, з кожним днем все більше і більше 

людей виявляють інтерес до харчування в кафе чи ресторанах, і якщо раніше вечеря 

поза домом вважався чимось особливим, то зараз це всього лише частина життя 

більшості жителів мегаполісу. 

Швидкий розвиток ресторанного господарства створює можливість стати 

одним із найважливіших секторів туристичної діяльності. За останні десять років 

було відкрито чимало закладів ресторанного господарства. У зв’язку з цим, 

ресторатори намагаються вирізнитися в жорстких умовах конкуренції, а грамотні 

гравці на бізнес–ринку приділяють увагу не лише гастрономічному сектору та 

роботі з персоналом, а й дизайну інтер’єру. 

Ресторанний бізнес постійно змінюється, розширюється під дією 

різноманітних технічних, економічних, політичних та, навіть, соціальних змін. 

Однією із головних цілей підприємства повинно бути задоволення потреб гостей на 

належному рівні для отримання прибутку. Для цього не обхідно слідкувати за 

змінами в світових тенденціях та популярних трендах, що притаманні даному виду 

закладу харчування [1]. 

За часів зростаючої популярності соціальних мереж ексклюзині меблі та вид 

з панорамних вікон може залучити гостей не менше, ніж шеф-кухар із зіркою 

Мішлен. У зв’язку з цим на прикладах успішних світових проектів, нижче по 

тексту, буде висвітлено головні тенденції в інтер’єрах ресторанів [2]. 

Тренд на природність та невимушеність за останні роки став набирати більше 

обертів і знайшов відображення у всіх сферах життя. Декоратори сміливо 

врівноважують помпезні готельні чи ресторанні інтер’єри бетонними стінами без 
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шпалер, додаючи при цьому неонові підсвітлення. «Гола» стіна однозначно стає 

центром уваги. В ансамблі з класичними меблями і зеленими рослинами, 

запущений шматок залу викликає дисонанс і в той же час підвищений інтерес [5]. 

На прикладі столичного бару «Normal Kyiv», (м. Київ, вулю Антоновича, 81) 

спостерігаємо графіті на бетонних стінах, розпис на вікнах,  

арт-мазки фарб і неонове підсвічування (Рис.1). Розробкою візуальній складовій 

займалися YOD Design. Ресторан трансформується за допомогою світла 

в залежності від часу доби: вдень – це м’яке жовте світло, ввечері синє, а вночі – 

червоне. Фішкою став «меппінг» – стіна з трансляцією на неї проекторів 

відеоряду [3]. 

 

Рис.1. Бетонна стіна в дизайні інтер’єру столичного бару 

З тих пір, як інстаграм став однією з головних майданчиків для реклами 

і просування бренду, фотогенічність ресторану є основоположним чинником його 

популярності. Зараз ресторатори не бояться ризикувати і фарбувати заклад в один 

колір, а інфлюенсери не упускають шансу зробити кадр в монохромному інтер’єрі. 

Прикладом моноколору в дизайні інтер’єру слугує «KACHOROVSKA 

STORE & CAFE» (м. Київ, вул. В. Васильківська, 14). Криштально білі тона, 

переважають у оздоблені стін, стелі і частково підлоги закладу. Кольорові акценти 

вибірково додаються на меблях (Рис.2). 
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Рис. 2 Моноколор у столичній кав’ярні 

Найчастіше механізм зародження актуальних тенденцій є циклічним, і багато 

рішень, які сьогодні пропонують дизайнери інтер’єрів, вже були актуальні в 

минулому. Любов до геометрії була на піку популярності  

в 60–70 роки минулого століття. Сучасні концепти не сліпо копіюють, а обігрують 

цей прийом. Матеріали з геометричним малюнком допоможуть зонувати 

приміщення, розставити акценти. Це може бути для підлоги та стін плитка 

різноманітної геометричної форми: ромби, куби, трикутники, п’ятикутник, 

прямокутники [4]. 

Яскравим прикладом може слугувати «Kate’s home cafe» (м.Київ, Дніпровська 

набережна 14к). Тут архітектори студії Mdesign Architecture Interior спільно з 

власницею закладу втілили свій досвід і поділилися яскравими враженнями 

(Рис. 3). 

 

Рис. 3 Геометричний малюнок у оформленні інтер’єру ресторану 
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Отже, можемо зробити висновки та сказати, що створення високоефективного 

ресторанного господарства відіграє важливе значення як один з пріоритетних 

напрямів структурної перебудови економіки держави. Для сприяння адекватності 

управлінських рішень по відношенню до розробки та втілення стратегії 

підприємства ресторанної індустрії, а також підвищення обізнаності працівників, 

необхідно знати тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства загалом, 

розуміти процеси, що відбуваються в індустрії сьогодні. 
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ЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕРВІСНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ,  
ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Сервісний бізнес у нашій державі – явище складне й суперечливе. На нього 

впливають різні чинники, різні етичні традиції й системи цінностей, тому що 
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в українському бізнесі зайнята велика кількість людей різних національностей, 

різного віросповідання та різних етичних поглядів.  

Наразі, в усьому світі питання етики ділових відносин сервісного бізнесу 

широко досліджуються і служать предметом наукових дискусій, вони 

вивчаються у навчальних закладах, які забезпечують підготовку кадрів на ринку 

праці у сфері сервісу. 

У загальному значенні сервісний бізнес являє собою сферу діяльності, 

основною метою якої є надання клієнтам якої-небудь конкретної послуги або 

набору послуг при взаємодії з ними і найчастіше з їхньою особистою участю. 

Його розділяють на декілька видів (рис. 1). 

 

Рис. 1. Види сервісного бізнесу 

У першому випадку для одержання якої–небудь послуги клієнт повинен 

прибути у визначене місце, а в другому – надання і споживання послуги 

відбувається в середовищі клієнта (наприклад, кейтеринг).  

Зв’язок етичних норм з життєвою практикою безпосередньо 

простежується у сфері професійної етики і це дає систему моральних вимог до 

професійної діяльності працівників сфери сервісного бізнесу. 

Етика сервісу являє собою систему еталонних трудових норм, високих 

духовних цінностей і етики поводження, принципи якої погоджуються як 

з національними традиціями країни, так і з сучасними вимогами світових 

стандартів, і свідчать про якісне обслуговування споживачів. 

На сьогодні існує два основних погляди на співвідношення 

загальнолюдських етичних принципів і етики сервісного бізнесу (рис. 2) [1]. 

Сервісний бізнес

Обслуговування в середовищі 
сервісного підприємства 
(Facilities-Based Services) 

Обслуговування у середовищі 
клієнта (Field-Based Services)
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Рис. 2. Співвідношення етичних понять 

Етичні основи сфери сервісного бізнесу містять у собі низку аспектів, які 

в своїй сукупності свідчать про рівень розвитку якості сервісу в сфері 

гостинності (табл. 1) [2]. 

Таблиця 1 
Основні аспекти сфери сервісного бізнесу 

Основні 
аспекти Структура показника Ступінь 

важливості Примітка 
Технологічний Свідчить про якість товарів 

і послуг, реалізованих 
сферою сервісу 

Вихідний, 
найважливіший 

Залежить насамперед від 
рівня розвитку техніки й 
технології, від культури 
виробництва та надання 
послуг. 

Економічний Висока якість наданих 
послуг повинна 
сполучатися з найбільш 
ефективним використанням 
всіх ресурсів (сировинних, 
енергетичних, фінансових, 
людських, тощо) і високою 
продуктивністю праці 

Важливий Високі економічні 
показники сфери 
гостинності свідчать 
не лише про високу 
етику сервісу, але й про 
його високу конкуренто-
спроможність і 
стійкість. 

Естетичний Рівень розвитку й 
використання естетичних 
цінностей працівниками 
сервісу в процесі діяльності 
з обслуговування 
споживачів 

Другорядний 
(оскільки тісно 
пов’язаний з 
технологічним) 

Естетична виразність 
необхідна для того, щоб 
виріб (послуга) 
сподобалася споживачу 
й користувалася 
попитом 

Психологічний Рівень розвитку 
психологічних знань, 
навичок і вмінь працівників 
сервісного бізнесу 
необхідний для обліку 

Важливий  

• До бізнесу не мають відношення або 
залежать меншою мірою. Ця думка 
відповідає концепції з так званого 
етичного релятивізму за якою кожній 
референтній групі характерні свої 
особливі етичні норми

Загальноприйняті етичні 
норми

• Полягають в загальних універсальних 
етичних нормах (бути чесним, не 
зашкодити, дотримуватися даного слова 
тощо), які конкретизуються з урахуванням 
специфічної соціальної ролі сервісного 
бізнесу у суспільстві.

Етичні основи 
сервісного бізнесу
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індивідуально-
психологічних 
особливостей споживачів 
з метою вибору найкращої 
тактики їхнього 
обслуговування 

 
Отже, етичний аспект сервісного бізнесу пов’язаний з рівнем прояву 

етичних норм і правил поведінки в діяльності працівників сфери сервісу, при 

цьому мораль як форма суспільної свідомості регулює поводження людей у 

суспільстві за допомогою певних етичних категорій.  
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ ТА ЛОКАЛЬНИХ 
ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ 

 
За останні десятиліття туристична галузь значно зросла, і для багатьох 

країн туризм є одним із стратегічних орієнтирів національної економіки. 

Поряд з розвитком туристичної галузі, як правило, розвиваються нові види 

туризму, включаючи гастрономічний туризм. В сучасній економіці та 

економічних пропозиціях відбуваються зміни – перехід від виробництва 

товарів та надання послуг до створення вражень та емоцій, які ці товари та 

послуги надають клієнтам, тим самим, ми переходимо до нової економіки – 

економіки вражень. Економіка нових та більш емоційних вражень передусім 

пов’язана із сферою гостинності [1].  
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Оскільки гастрономія відіграє важливу роль у визначенні туристичних 

напрямів то створення гастрономічних вражень стає частиною розвитку 

туристичних напрямків. Гастрономія, характерна для пункту призначення, впливає 

на вибір місця відвідування і навіть мотивує саме відвідування, оскільки 

гастрономічний туризм все більше сприймається як спосіб демонструвати місцеві 

продукти та стимулювати туристичний попит [2]. Об’єктами гастрономічного 

туризму є: країни з передовою національною кухнею; регіони з всесвітньо відомою 

місцевою кухнею; відомі ресторани з відзнакою; харчові компанії; кулінарні школи; 

місцеві кафе, гастрономічні заходи (фестивалі, ярмарки, виставки, майстерні, 

тощо) [2]. Гастрономічний туризм не має сезонного характеру, що важливо для 

регіонів, та сприяє розвитку місцевої економіки, зокрема ресторанів, готелів, 

туристичних агентств та виробників продуктів харчування. Перевага гастрономії, 

серед інших видів туризму, полягає в тому, що крім зору і слуху вона, також, 

використовує такі відчуття, як смак і запах. Розвиток гастрономічного туризму 

є логічною перспективною тенденцією переходу до економіки, в якій рушійною 

силою виступають враження. Як зазначають Джозеф Б. Пайн та Джеймс Х. Гілмор, 

«Враження – це четверта економічна пропозиція, яка так відрізняється від послуг, як 

послуги від товарів» [3].  

Найбільшу частку в загальній структурі займають кафе та ресторани, 

орієнтовані на аудиторію середнього та нижче середнього рівня доходів, а саме 

популярні піцерії, суші-бари, кав’ярні,  випічка, кондитерські тощо.  

В останні роки спостерігається стрімке збільшення кількості закладів 

харчування, які займаються постачанням готової їжі – кейтерингом (catering). 

З точки зору гастрономічного туризму, найбільший інтерес представляють, 

насамперед, заклади етнічного спрямування. В умовах гастрономічного туризму 

ресторани з національною українською та місцевою регіональною кухнею 

є більш привабливими. Останнім часом винний туризм є перспективним 

напрямом розвитку України. 

У даний час ресторанні господарства в своїх меню пропонують страви 

найрізноманітніших кухонь світу, які вимагають використання автентичної 
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продукції, але економічна криза призвела до значного збільшення собівартості 

таких продуктів, що в свою чергу призвело до збільшення витрат споживачів. 

Альтернативою є використання локальних продуктів, впровадження 

інноваційних технологій національної кухні. Типові регіональні товари і послуги 

значно покращують якість відчуттів. Виробництво такої продукції створює 

особливе відчуття у гостей, які мають безпосередній зв’язок з регіоном. Це стає 

можливим тому, що покупка здійснюється безпосередньо на місці виробництва.  

Постачальники послуг розуміють, яке значення мають враження для гостей. 

І хоча в концептуальних ресторанах гості все ще платять за їжу, вони приїжджають 

туди, щоб отримати враження. Враження охоплюють суспільні відносини у всіх 

напрямках. Для ресторанного бізнесу вони можуть бути складними 

і індивідуальними, загальними і приватними враженнями. Загальні враження 

складаються з безлічі вражень і емоцій. Наприклад, враження відвідувача ресторану 

складається з екстер’єру, зручності входу, інтер’єру, обслуговування, кухні, чистоти 

залу, це цілий набір факторів, що впливають на враження. Якщо один з них не 

відповідає вимогам відвідувача, загальне враження від ресторану буде низьким, і ви 

не захочете відвідувати це місце ще раз [1]. 

Ресторанні заклади є важливим компонентом у розвитку гастрономічного 

туризму і грає важливу роль у формуванні туристичного іміджу регіону. З точки 

зору гастрономічного туризму, визначальними напрямом є заклади етнічного 

спрямування. В останні роки спостерігається збільшення кількість ресторанів, 

що пропонують українську кухню в Україні. У той же час ніша концептуальних 

закладів української кухні залишається незаповненою. Популяризація 

української кухні, місцевих продуктів і їх виробників є дуже важливим 

напрямом. Це дасть туроператорам можливість створювати «ресторанні тури»  

як напрям гастрономічного туризму. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В РАМКАХ 

КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
У 2015 році на Саміті ООН були затверджені Цілі сталого розвитку на 

період до 2030 року. З  1 січня 2016 року вступила в дію економічна частина 

Угоди про асоціацію Україна-ЄС – Поглиблена та всеосяжна зона вільної 

торгівля [1].  

Перед Україною постали нові виклики актуалізації Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» [2] у відповідності до 17 глобальних Цілей сталого 

розвитку ООН, з однієї сторони, та нової торгівельної стратегії ЄС «Торгівля для 

всіх», з іншої. 

Сталий розвиток є фундаментальною метою Європейського Союзу, 

закріпленою в установчих договорах ЄС, Стратегії «Європа 2020» [3] щодо 

інклюзивного та сталого зростання.  

Стратегія сталого розвитку України має визначити перехід від суто 

економічної моделі розвитку до пошуку оптимального балансу між трьома 

складовими розвитку – економічною, соціальною та екологічною та сформувати 

цілісну систему стратегічних та операційних цілей переходу до інтегрованого 

економічного, соціального та екологічного розвитку країни до 2030 року. Реалізація 
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цієї моделі потребує формування системи публічного управління сталим розвитком, 

необхідною передумовою якого та його важливою складовою  є належне врядування. 

Впровадження Стратегії  має супроводжуватись Національним планом дій 

(дорожньою картою) переходу України до сталого розвитку.   

Розвиток туризму сприяє налагодженню дієвих комунікацій та ефективного 

діалогу між представниками бізнесу, влади та громади. Промоція туристичного 

інвестиційного потенціалу регіону сприяє залученню додаткових коштів. За даними 

Світової організації туризму (UNWTO) інвестиційний мультиплікатор в туризмі 1:7 

(тобто кожна грошова одиниця, що інвестується у сферу туризму, дає 7 грошових 

одиниць інвестиційного доходу). Термін окупності інвестиції в об’єкти туристичної 

сфери становлять від 3-5 років. Кожне робоче місце, створене у туристичній сфері, 

автоматично стимулює створення 4-х робочих місць у суміжних галузях.  

У цілях та завданнях економічної політики в  контексті реалізації положень 

Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС  у главі 16 ( туризм) у статтях 399, 400, 

401 має здійснюватися співробітництво у галузі туризму з метою зміцнення 

розвитку конкурентоспроможної туристичної галузі як генератора економічного 

зростання і стимулювання економіки, зайнятості та валютних надходжень. 

Співробітництво на двосторонньому, регіональному та європейському рівнях 

ґрунтуватиметься на таких принципах: повага самобутності та інтересів місцевих 

громад, особливо у сільській місцевості; важливість культурної спадщини; чітка 

взаємодія між туризмом та захистом навколишнього середовища. 

Співробітництво зосереджується на таких напрямах: 

a) обміні інформацією, найкращими практиками, досвідом та передачі 

«ноу-хау», зокрема інноваційних технологій; 

b) встановленні стратегічного партнерства між державними, приватними 

та суспільними інтересами з метою забезпечення сталого розвитку туризму; 

c) просуванні та розвитку туристичних продуктів і ринків, інфраструктури, 

людських ресурсів та інституційних структур; 

d) розвитку та імплементації ефективних політик і стратегій, зокрема 

відповідних правових, адміністративних та фінансових аспектів; 
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e) навчанні спеціалістів з туризму, а також нарощенні потенціалу в галузі 

туризму з метою підвищення стандартів якості надання туристичних послуг; 

f) розвитку і сприянні туризму на основі місцевих громад. 

Конкурентоспроможність галузі туризму тісно пов’язана з її стійкістю, 

оскільки якість туристичних напрямків сильно впливає на природне та культурне 

середовище та ставлення місцевої громади. 

У 1996 р. під егідою Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) було 

проголошено ключові принципи концепції сталого розвитку туризму у ХХІ ст., які 

пізніше було доповнено тезами Всесвітньої ради туризму і подорожей (WTTC) та 

Всесвітнього фонду дикої природи (WWF). Загалом, можна визначити наступні 

принципи концепції сталого туризму та способи їх впровадження: ефективне та 

заощадливе використання ресурсів; зниження рівня надмірного споживання та 

шкідливих викидів; збереження природної та культурної спадщини; стратегічне 

планування розвитку туризму; сприяння розвитку туризму для підтримки місцевої 

економіки; залучення місцевих громад; системний підхід до підготовки персоналу, 

маркетингу туризму, моніторингу [4,5,6].  

Отже, сталий туризм вважається формою туризму, що сприяє довгостроковому 

менеджменту ресурсів з метою задоволення економічних та соціальних потреб, 

підтримки культурної цілісності, природного середовища та довкілля [7]. 

Цілі сталого розвитку 2016-2030 включили розвиток сталого туризму у 

Ціль 8 «Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх»: до 2030 

року забезпечити розробку і здійснення стратегій заохочення сталого туризму, 

який сприяє створенню робочих місць, розвитку місцевої культури і 

виробництву місцевої продукції. 

Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та введення в 

дію економічної частини Угоди – Поглибленої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі (ПВЗВТ) постало питання гармонізації національних стандартів з 

міжнародними та європейськими нормативними документами. 
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Відповідно до Глави 16 Розділу V («Економічне та галузеве 

співробітництво») Угоди Сторони співробітничають у галузі туризму з метою 

зміцнення розвитку конкурентоспроможної туристичної галузі як генератора 

економічного зростання і стимулювання економіки, зайнятості та валютних 

надходжень. Співробітництво на двосторонньому, регіональному та 

європейському рівнях ґрунтується на принципах: 

a) поваги самобутності та інтересів місцевих громад, особливо у сільській 

місцевості; 

b) важливості культурної спадщини; 

c) чіткої взаємодії між туризмом та захистом навколишнього середовища, 

тобто на принципах сталого розвитку. 

Співробітництво України з Європейським Союзом в сфері туризму має 

розвиватись в напрямках обміну інформацією, найкращими практиками, 

досвідом та передачі «ноу-хау», зокрема інноваційних технологій; встановленні 

стратегічного партнерства між державними, приватними та суспільними 

інтересами з метою забезпечення сталого розвитку туризму; розвитку та 

імплементації ефективних політик і стратегій; навчанні спеціалістів з туризму, а 

також нарощенні потенціалу в галузі туризму з метою підвищення стандартів 

якості надання туристичних послуг. 

Нематеріальна культурна спадщина є центральним об’єктом, на збереження та 

відновлення якого спрямовані зусилля та ресурси Європейської спільноти в рамках 

концепції розвитку територій і сталого розвитку туризму. Об’єкти нематеріальної 

культурної спадщини мають стати «магнітом», навколо якого, поєднуючи додаткові 

послуги, сформуються комплексні туристичні продукти. Така методологія розвитку 

туризму отримала назву кластерна. Одним з найбільш динамічних напрямків в сфері 

туризму є створення кластерів та мереж кооперації, використання механізму 

приватно-державного партнерства для розвитку регіональних та місцевих 

можливостей з метою створення доданої вартості через фокусування на цінностях.  

Кластер являє собою групу географічно локалізованих взаємозалежних в 

рамках кооперації підприємств, у нашому випадку – готелів, постачальників 
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обладнання, комплектуючих, спеціалізованих послуг, інфраструктури, науково-

дослідних інститутів, вузів та інших організацій, які взаємодоповнюють один одного 

і підсилюють конкурентні переваги окремих компаній і кластера в цілому. 

Кластери можуть розміщуватися на території як одного, так і декількох 

регіонів, і являють собою особливий економічний простір, організований 

шляхом об’єднання державних органів управління та суб’єктів господарської 

діяльності, що сприяє зростанню ділової активності туристичного бізнесу, 

залученню інвестицій та економічного розвитку регіону на основі спеціально 

створюваних інститутів підтримки. При цьому, світовий досвід економічного 

розвитку провідних  країн дає наглядні  приклади підвищення 

конкурентоспроможності регіонів та територіальних туристичних комплексів 

шляхом реалізації кластерної політики регіонального розвитку. 

Кластерна форма / модель розвитку регіонів забезпечує виникнення 

конкурентних переваг і отримання істотно більшого економічного ефекту в 

порівнянні з традиційними формами організації спільної господарської 

діяльності в  туристичної галузі. Організаційно-економічні зв’язки туристичного 

кластера, базуються на довгострокових контрактах в рамках науково-виробничої 

і технологічної кооперації кластерних бізнес-структур (на відміну від холдингів, 

що базуються на майнових інтересах) і реалізуються шляхом вертикальних і 

горизонтальних взаємодій між різними суб’єктами великого промислового 

бізнесу і малого підприємництва, об’єднаними з ініціативи адміністрації області 

і міста в віртуальну мережеву організацію. 

Сьогодні сталий розвиток та стійкість є невід’ємною частиною дискусії 

про те, як туризм повинен використовувати природні та соціальні ресурси для 

отримання економічної вигоди. Це призвело до поступового визнання того, що 

актори державного та приватного туризму повинні враховувати баланс між 

максимізацією економічних вигод, мінімізацією соціокультурного впливу на 

місцеве населення та туристів, а також захистом природного середовища. У 

глобальному масштабі, декілька світових організацій поставили сталий туризм у 

свій порядок денний – це такі організації як Світова туристична організація ООН 
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(UNWTO)  або Глобальна рада сталого туризму (GSTC). Подібні ініціативи 

віддзеркалюються в Європі і розробляються та впроваджуються інституціями 

ЄС, такими як Європейська комісія та Європейське агентство з охорони довкілля, 

Рада Європи через Європейський інститут культурних маршрутів. Всі ці заходи 

намагаються зменшити труднощі практичного застосування теоретичної 

концепції сталого розвитку для різних зацікавлених сторін, до яких входять 

приймаюча громада/місце призначення, туристичний бізнес, політики (головним 

чином на місцевому та регіональному рівнях), неурядові організації, мережі, 

кластери та туристи. В цілому, однією з головних проблем залишається 

складність концепції сталого туризму. 

Концепція відповідального та сталого туризму в Україні потребує прийняття 

і погодження єдиного базового підходу на основі кращих міжнародних практик, які 

враховують міжнародні стандарти, рекомендації, норми і правила, актуалізовані  

впродовж останніх років згідно з існуючими тенденціями світового розвитку. 

Широке охоплення різних галузевих норм і стандартів та міжсекторальні зв’язки з 

іншими галузями та секторами економіки (транспорт, сільське господарство, 

харчова промисловість, будівництво, безпека тощо) потребують узагальнення в 

єдиній системі індикаторів щодо дотримання цих норм та стандартів в секторі 

туризму. Таким базовим підходом являється Європейська система індикаторів 

туризму (ETIS) для менеджменту сталого розвитку. ETIS являє собою загальну 

методологію щодо сталого управління місцями призначення. Вона розроблена як 

місцевий процес, що керує процесом збору та аналізу даних з загальною метою - 

оцінити вплив туризму на місце призначення. ETIS була спеціально розроблена 

для туристичних напрямків таким чином, щоб контролювати продуктивність та 

допомагати населенню розробляти та виконувати свої плани щодо сталого 

розвитку з довгостроковим баченням. ETIS є інструментом добровільного 

управління. Результати його моніторингу базуються на самооцінці, 

спостереженнях, зборі та аналізі даних самими пунктами призначення. ETIS не 

встановлює мінімальних значень, що мають бути досягнуті, і не передбачає будь-

якої сертифікації. Однією з груп індикаторів оцінки впливу розвитку туризму на 
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стан території призначення є «Захист та збереження культурної спадщини, 

місцевої ідентичності та активів». Цей блок оцінюється за наступними 

показниками: «Відсоток мешканців, які задоволені впливом туризму на 

ідентифікацію місця призначення» та «Відсоток подій у місці призначення, які 

зосереджені на традиційній / місцевій культурі та спадщині» (табл. 1)  

Таблиця 1 

Система індикаторів сталого менеджменту туризму. Розділ С. 

Розділ C: Соціальний та культурний вплив  
Критерії Показник 

індикатора 
Основні індикатори ETIS 

C.5 Захист та 
посилення 
культурної 
спадщини, 
місцевої 
ідентичності та 
активів 

C.5.1 Відсоток мешканців, які задоволені впливом 
туризму на ідентифікацію місця 
призначення 

 
C.5.2 Відсоток подій у місці призначення, які 

зосереджені на традиційній / місцевій 
культурі та спадщині 

 

 Однак, визначаючи сукупність основних показників, ETIS забезпечує 

місця призначення основною інформацією, якої вони потребують для 

моніторингу сталості та більш ефективного управління туристичною діяльністю. 

Набір інструментів ETIS забезпечує первинну підтримку (керівні принципи) та 

чіткі пояснення щодо показників (основних та додаткових) і їх використання. Він 

також показує, яким чином ETIS доповнює інші існуючі інструменти та 

методології на міжнародному та європейському рівнях.  

Отже, враховуючи світові тенденції дотримання принципів сталого 

розвитку, в рамках імплементації міжнародного законодавства та 

використовуючи кращі світові та європейські практики, слід наголосити на 

необхідності розробки ефективних механізмів збору та використання даних 

щодо наявного стану та перспектив використання об’єктів нематеріальної 

спадщини в рамках створення локальних, регіональних та національних 
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комплексних туристичних продуктів, що матиме суттєвий вплив на підвищення 

рівня конкурентоспроможності економіки, соціогуманітарний розвиток, 

дотримуючись принципу збереження локальної ідентичності. 
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