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ПОСТАВНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному житті туризм — це багатогран@

не явище, тісно пов'язане з економікою, істо@
рією, географією та іншими науками. Останнім
часом все більшої популярності серед туристів
набуває активний туризм, який характери@
зується використанням певної техніки та спо@
рядження. Цей факт зумовив створення під@
приємств, що їх виробляють. Проте в Україні
такі виробники не представлені, тому виникає
потреба в здійсненні ЗЕД для того, щоб задо@
вольнити існуючий попит.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти умов та факторів роз@
витку і функціонування підприємств матеріаль@
но@технічного забезпечення сфери активного
туризму розглядалися у працях таких віт@
чизняних науковців, як Любицева О.О., Олексі@
їва А.В., Сидоренко В.П., Опанасюк Н.А. та іно@
земних Райан К., Стюарт М., Катер К. і Мак@
Кей Т.
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Статтю присвячено аналізу поняття активного туризму як сектора туризму, в якому реалізовується спортивне
обладнання. Розвиток туристичної індустрії має прямий вплив на розширення ринку її матерільно<технічного забез<
печення. Для кожного виду активного туризму використовується певне обладнання, яке має відповідати певним ви<
могам.

The article is devoted to the analysis of the concept of active tourism, as a sector of tourism, in which sports equipment
is implemented. The development of the tourism industry has a direct impact on the expansion of the market of its material
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі впливу розвит@

ку туризму на розвиток сфери його матеріаль@
но@технічного забезпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні виділяють велику кількість видів
туризму. Майже кожен вид характеризується
використанням певної продукції матеріально@
технічного забезпечення. Це можуть бути і
різноманітні види транспортних засобів, за до@
помогою яких турист пересувається, і споряд@
ження яке допомагає проходити важкі ділян@
ки маршруту, спеціальний одяг та ін.

Залежно від активності туриста прийнято
виділяти активний та пасивний туризм [1].

Немає єдиного узгодженого визначення
поняття активного туризму. Це частково пояс@
нюється тісним зв'язком активного туризму та
інших видів туристичної індустрії, наприклад,
екотуризмом [2]. І екотуризм і активний туризм
мають спільність у тому, що відбуваються на
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відкритому повітрі в природному середовищі.
Проте активний туризм відрізняється від еко@
туризму та інших видів через зв'язок з ризиком
і адреналіном [2].

Активний туризм включає в себе пригод@
ницький туризм і пригодницький відпочинок.
Різниця між ними в тому, що у випадку пригод@
ницького туризму людина звертається до тури@
стичного оператора, який організовує повністю
дозвілля, включаючи і надання необхідного
спортивного обладнання туристу. А при тури@
стичному відпочинку, турист сам купує чи
орендую необхідне обладнання [3]. У будь@яко@
му разі наявність спортивного обладнання —
невід'ємна частина активного туризму.

Можна зробити висновок, що активний ту@
ризм — вид подорожі, пов'язаний з активними
засобами пересування по маршруті й здійсню@
ваний людиною в рекреаційних і спортивних
цілях [4].

Кожного року доволі велика кількість ту@
ристів виїжджає з України заради пошуку но@
вих вражень, але також багато туристів при@
їжджає у країну через доволі лояльні ціни на
різні види відпочинку. В таблиці 1 наведено роз@
поділ туристів, які виїжджали з України та
в'їжджали за метою відвідування. Аналізуючи
дані таблиці 1 [5], видно що активний туризм є
важливим і перспективним сектором еконо@
міки, адже майже 12 млн туристів відвідало Ук@
раїну з метою дозвілля і відпочинку.

У сучасному житті активний туризм в
Україні розвивається як невід'ємна складова
туристичної галузі і спрямований на зміцнен@
ня здоров'я, розвиток фізичних, морально@во@
льових та інтелектуальних здібностей людини
шляхом залучення її до участі у спортивних
походах різної складності та змаганнях з тех@
ніки спортивного туризму. Разом з тим, актив@
ний туризм є невід'ємною складовою українсь@
кої туристичної галузі. Він сприяє розвитку та
поширенню активних форм відпочинку, а отже,
має ще й рекреаційні, пізнавальні, виховні, еко@
номічні та інші функції [6].

Однак, незважаючи на наявні великі по@
тенційні можливості свою соціальну і економі@
чну значущість, активний туризм в Україні, на

жаль, все ж розвинений недостатньо. Труд@
нощі, з яким зіткнувся в своєму розвитку актив@
ний туризм, тісно пов'язані, передусім, із соці@
ально@економічними проблемами розвитку
суспільства в останнє десятиріччя XX ст., а та@
кож із внутрішніми, насамперед, організацій@
ними проблемами в самому туристському русі,
що накопичились у 90@х pp. XX ст [7].

Від остаточного занепаду активний туризм
був у цей час врятований ентузіастами, що за@
лишилися у федераціях та туристських союзах.
У цей період у багатьох регіонах туристська
громадськість почала шукати вихід із скрутно@
го становища через об'єднання громадських та
комерційних інтересів.

Було розроблено та затверджено Програ@
му діяльності Федерації активного туризму Ук@
раїни на 2001—2005 pp. Програма стала осно@
вою усієї діяльності Федерації. Передбачені
Програмою заходи в основному були виконані.
Одночасно було зазначено, що розвинувши
структуру організації на макрорівні і створив@
ши необхідне нормативно@правове забезпечен@
ня діяльності цієї структури, Федерація відкри@
ла для себе безмежне поле діяльності у розбу@
дові та створенні клубної мережі, секцій актив@
ного туризму в колективах фізичної культури
і, відповідно, їх інформаційному, методичному,
нормативно@правовому забезпеченні. Крім
того, за перші два роки діяльності Федерації
значно зросла кількість всеукраїнських та
регіональних змагань зі спортивного туризму
[8].

Слід зазначити, що в останні роки активно@
му туризму як ефективному засобу залучення
населення до здорового способу життя стало
приділятися значно більше уваги з боку органів
державної влади.

Таким чином, можна констатувати, що за
2001—2003 pоки активний туризм не тільки вий@
шов із кризової фази у своєму розвитку, а й став
визнаним і в регіонах, і взагалі в Україні видом
відпочинку. Загальне поширення активного ту@
ризму серед різних верств населення перекон@
ливо свідчить, що активний туризм нині є фак@
тично одним із найпопулярніших видів туриз@
му в Україні [6; 8].

Мета відвідування 
Українські туристи, 
які виїхали з України, 

чол. 

Питома 
вага, % 

Іноземні туристи, 
які в’їхали на 
Україну, чол. 

Питома 
вага, % 

Усього туристів, чол. 23 141 646 100 12 428 286 100 
Службова, ділова, бізнес тур 185 170 0,8 41 169 0,4 
Організований туризм 206 598 0,9 137 906 1,1 
Приватна, дозвілля, відпочинок 22 749 878 98,3 12 249 211 98,5 

Таблиця 1. Розподіл за метою відвідування українських туристів, які виїхали з України
за кордон, та іноземних туристів, які в'їхали в Україну, 2016 р.
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Сьогодні все більше і більше туристів відда@
ють перевагу активному відпочинку, що свід@
чить про подальший його розвиток. Усе більше
людей прагнуть вирватися із задушливого ото@
чення своїх міст і хоч на час змінити його на
красу й пишноту природи. І активний туризм,
що стрімко розвивається в наш час, як не мож@
на краще сприяє цьому [6].

Сучасний активний туризм у нашій країні
представлений такими основними видами: пі@
ший, водний, гірський, велосипедний, спелео@
логічний, автомобільний і мотоциклетний. Ін@
коли поєднується декілька видів туризму в од@
ному поході.

Піший і гірський туризм мають багато спіль@
ного. Це і спосіб пересування — пішки, і спільні
технічні прийоми подолання складного рельє@
фу, водних перешкод. Відмінність, перш за все,
в тому, що пішохідні походи здійснюються у
всіх районах, а гірські — тільки у високогірних.
Різним є і спорядження. На відміну від пішохі@
дного туризму, де стандартний набір особис@
того і групового спорядження коригується в
залежності від району, через який пролягає
маршрут, у гірському туризмі обов'язковим є
спеціальне альпіністське спорядження [8].

Водний туризм — є одним із найпривабли@
віших різновидів активного туризму. Серед во@
доймищ, якими подорожують туристи — гірські
і рівнинні річки, озера і моря. Різноманітні пла@
вучі засоби — гідроцикли, катери, дерев'яні і
пластмасові човни, надувні човни, розбірні бай@
дарки, катамарани, плоти тощо.

Автомобільний і мотоциклетний туризм
користуються великою популярністю серед
туристів насамперед через свою швидкість та
мобільність. Маршрути проходять автомобіль@
ними дорогами. Для пересування використову@
ють автомобілі, мотоцикли, квадроцикли та ін.

Спелеологічний туризм — це пошук та до@
слідження печер [8].

Кожен різновид активного туризму характе@
ризується використанням певної техніки. Цей
факт зумовив створення та розвиток підпри@
ємств, що її виробляють. Разом такі підприємства
складають ринок техніки та для активного туриз@
му (активного відпочинку). Найвагомішу части@
ну цього ринку займають сектори катерів, сніго@
ходів, гідро@ та квадроциклів. Саме ці види техн@
іки для активного відпочинку користуються най@
більшою увагою серед туристів. Таким чином,
попит на послуги щодо активного туризму пря@
мо пропорційно впливає на розвиток ринку тех@
ніки для активного відпочинку [9].

Розвиткові туризму не у всіх країнах при@
діляється достатня увага, проте щороку його

економічне значення зростає. Так, на сферу
туризму приходиться близько 10% світового
валового національного продукту, 7% світових
інвестицій, 11% світових споживчих витрат,
кожне 16@те робоче місце [10]. На світовому
рівні характерною ознакою туризму останніх
років є достатньо висока динамічність і
стабільність його розвитку, а також активний
вплив на економіку багатьох країн, що мають
сприятливі рекреаційні ресурси. Таким чином,
у наші дні не можна не помітити того величез@
ного впливу, що робить індустрія туризму як
на світову економіку, так і на економіку окре@
мих країн.

Туризм — це індустрія, що включає в себе
безліч видів діяльності. Він не тільки прямо або
побічно охоплює більшість галузей економіки,
в тому числі промисловість, сільське господар@
ство, будівництво, транспорт, страхування,
зв'язок, торгівлю, громадське харчування, жит@
лово@комунальне господарство, сферу побуто@
вих послуг, культуру, мистецтво, спорт тощо,
а й стимулює їх розвиток. Туристична індуст@
рія має у своєму розпорядженні значну мате@
ріально@технічну базу, яка забезпечує зай@
нятість великої кількості людей і взаємодіє з
усіма галузями економічного комплексу. Ви@
сокі темпи розвитку туризму, великі обсяги
валютних надходжень від туристичної діяль@
ності активно впливають на різні сектори еко@
номіки, що сприяє формуванню власної тури@
стичної індустрії. Від функціонування туризму
безпосередньо залежить життєдіяльність по@
над 40 галузей економіки і близько 10—15% на@
селення України. В Україні у 2015—2016 роках
чисельність працівників туристичної галузі ста@
новила приблизно 128,8 тис. осіб, а у зв'язку з
тимчасовою зайнятістю протягом активного
туристичного сезону та наданням туристичних
послуг підприємствами інших галузей еконо@
міки забезпечувалася зайнятість понад 3 млн
осіб [10].

На ринку туризму працюють різні суб'єкти
туристичної діяльності — підприємства, уста@
нови, організації незалежно від форм влас@
ності, фізичні особи, що зареєстровані в уста@
новленому чинним законодавством України
порядку і мають ліцензію на здійснення діяль@
ності, пов'язаної з наданням туристичних по@
слуг: ті суб'єкти господарювання, які надають
основні туристичні послуги, та ті суб'єкти до@
поміжної інфраструктури, які забезпечують
діяльність основних суб'єктів господарювання.
До основних суб'єктів туристичної діяльності,
що працюють у туристичній індустрії, відносять
туристичні агентства, туристичні оператори,
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туристичні корпорації, гостинні комплекси,
підприємства інших галузей в туристичному
бізнесі. До суб'єктів допоміжної інфраструк@
тури, що здійснюють матеріально@технічне за@
безпечення ресурсами основних суб'єктів тури@
стичної діяльності, відносять підприємства, що
виробляють матеріально@технічні туристичні
засоби, навчальні заклади, фінансово@кредитні,
страхові установи, посередників та ін. Діяль@
ність підприємств другої групи охоплює ринки
техніки для активного відпочинку; споряджен@
ня для туризму; транспортних засобів; допом@
іжних засобів та ін.

Всі сегменти індустрії туризму як основні,
так і ті, що забезпечують, тісно взаємопов'язані
й залежать один від одного. Стрімке зростання
популярності туризму, попиту на активні тури@
стичні послуги сприяє зростанню потреби у ма@
теріально@технічному забезпеченні туристичної
діяльності. Так, наприклад, зростання попиту на
активний туризм збільшує попит, насамперед, на
техніку для нього таку, як снігоходи, квадроцик@
ли для гірських курортів, гідроцикли, катери,
моторні човни для відпочинку на узбережжі, бо
самі підприємства основної туристичної сфери
є споживачами даної продукції. Успіх курорту
залежить від доставки туристів на схили, рівня
розміщення, харчування й інших послуг, запро@
понованих туристам під час відпочинку на ку@
рорті та інших факторів, що складають основу
матеріально@технічного забезпечення [9].

Зростання попиту на активні туристичні
послуги спонукало до формування відносно
молодого ринку — ринку техніки для активно@
го відпочинку. Цей ринок для України є віднос@
но новим, але з тим дуже перспективним і при@
вабливим. Проте варто зазначити, що основні
підприємства сфери туризму розвиваються до@
сить стрімко, чого не можна сказати про вироб@
ництво матеріально@технічних засобів для цьо@
го ринку. Ринок техніки для активного туриз@
му в Україні не насичений, крім того в країні не
налагоджено і виробництво матеріально@техн@
ічних засобів для даного ринку. Сьогодні в Ук@
раїні виробляється вкрай вузький асортимент
спорядження, технічних засобів, одягу тощо,
наприклад, мастила для техніки для активного
відпочинку, акумуляторні батареї та ін., чого
недостатньо для задоволення попиту, що зро@
стає. Такі види техніки для активного туризму
як гідроцикли, квадроцикли та снігоходи в Ук@
раїні взагалі не виготовляють. Обмежена про@
позиція певних видів обладнання та споряд@
ження, що представлені на ринку України, не
дає можливості задовольнити зростаючий по@
пит на технічні засоби для активного туризму.

Проведений аналіз сучасного стану сфери
матеріально@технічного забезпечення в Україні
дозволив встановити, що сьогодні за своїми
економічними, соціальними та культурними
показниками ця складова інфраструктури
активного туризму спрямована не на розвиток
останнього, а лише на його функціонування.
Тобто більшість підприємств, що надають
активні туристичні послуги, зосереджує свою
діяльність на отриманні будь@яких прибутків та
відтворенні наявного обладнання (на самови@
живанні) і менш за все — на підвищенні свого
якісного рівня, на поліпшенні якості послуг.

Крім того, питання про посилення ролі та
значення сфери матеріально@технічного забез@
печення для розвитку активного туризму на
мікро та макрорівні рівні до останнього часу за@
лишається поза увагою дослідників. У теоретич@
них дослідженнях здебільшого йдеться про еко@
номіку туризму, його роль в економці країни,
діяльність основних туристичних суб'єктів, що
напряму або через посередників надають послу@
ги туристам. Однак і сфера матеріально@техніч@
ного забезпечення туристичної діяльності за
сучасних умов набуває все більшого значення.

Через недостатню пропозицію продукції сфе@
ри матеріально@технічного забезпечення на ук@
раїнському ринку розвиток ринку активного ту@
ризму сьогодні практично зупинився. І доки про@
блему не буде вирішено, розвиток сфери турис@
тичних послуг залишиться на тому ж рівні [9].

Задоволення існуючого попиту на продукцію
сфери матеріально@технічного забезпечення
можливо двома шляхами: 1) налагодженням ви@
робництва матеріально@технічних засобів та тех@
ніки для туризму в Україні; 2) здійсненням зов@
нішньоекономічних операцій, а саме шляхом
імпорту цієї продукції на територію України.
Налагодження виробництва усіх видів продукції
сфери матеріально@технічного забезпечення
туризму в Україні на даному етапі розвитку еко@
номіки практично неможливо. Тому імпорт про@
дукції матеріально@технічного забезпечення
сфери туризму певним чином може частково
задовольнити попит з боку споживачів.

Хоча деякі види спорядження іноземного
походження, представлені на українському
ринку, і задовольняють повністю вимоги спо@
живачів, пропозицію не відрізняє наявність
продукції різних цінових категорій. Наприклад,
на українському ринку представлена продук@
ція як вищої цінової категорії — західного ви@
робництва (Канада, США), яка окрім високої
якості характеризується і досить високою
ціною і орієнтована на справжніх фанатів ак@
тивного відпочинку, так і середньої цінової ка@
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тегорії — російського виробництва, яка, не див@
лячись на нижчу ціну, майже не поступається в
якості західним аналогам. Водночас продукція
низької цінової категорії практично не пред@
ставлена на ринку.

Попит на гідроцикли та сніхогоходи сьогодні
частково задовольняється шляхом імпорту тех@
ніки на територію України з країн@виробників.
Основними країнами@виробниками імпортова@
ної екстремальної техніки є США, Канада, Ве@
ликобританія, Японія, Тайвань, Китай і Росія.

Що стосується обсягів імпорту техніки для
активного відпочинку, то з 1999 року до початку
світової фінансової кризи вони з кожним роком
зростали. За останні два роки (2015—2016 рр.)
через зниження платоспроможного туристично@
го попиту, зокрема, іноземного, а відповідно і
попиту з боку основних суб'єктів туристичної
діяльності, обсяги імпорту у сфері матеріально@
технічного забезпечення різко скоротилися.

Плануючи розвиток туристського господар@
ства, зокрема, його матеріально@технічної бази,
не можна враховувати потреби тільки якогось
одного виду туризму — іноземного або внутрі@
шнього, попиту тільки іноземних туристів або
громадян своєї країни. Іноземний туризм пере@
буває під впливом політичних обставин, наприк@
лад, загострення відносин між державами при@
зводить до скорочення або навіть згортання ту@
ристських зв'язків. За таких умов, коли сповіль@
нюється або скорочується обсяг іноземного ту@
ризму, внутрішній туризм є "амортизатором"
для туристського господарства загалом.

ВИСНОВОК
Таким чином, на збільшення обсягів турис@

тичної діяльності, розширення туристичної
індустрії безпосередньо впливає якість сфери
його матеріально@технічного забезпечення, бо
саме її розвиток і є основною рушійною силою
процвітання туристичної сфери. Системний
підхід до організації матеріально@технічного
забезпечення активної сфери туризму може і
мусить сприяти розвиткові не лише внутріш@
нього, а й в'їзного туризму.
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