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розвитку набули галузі рослинництва, які користуються попитом на світових ринках 

(виробництво кукурудзи, соняшнику, ріпаку, сої). В багатьох районах виникає 

монокультурне виробництво – спеціалізація на одній або декількох галузях сільського 

господарства – вирощування зернових культур, сої, соняшника, ріпаку тощо. Занепадають 

трудо- та капіталоємні галузі тваринництва та рослинництва, інтенсивний розвиток яких 

потребує значних інвестицій. В таких умовах території з менш сприятливими 

агрокліматичними умовами, фактично деградують. Прикладом цього є окремі райони на 

півночі Київського Придніпров‘я, які взагалі втратили спеціалізацію на 

сільськогосподарському виробництві.  

 

 

МАРЧЕНКО Оксана  

Мелітопольський відділ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Удосконалення регіональної структури туристичної діяльності грунтується на 

виробленні концептуальних засад її організації та управління. Вони передбачають 

обгрунтування механізмів трансформації та формування регіональної структури, 

залучення ресурсних та маркетингових стратегій у процесі управління та регулювання, 

використання кластерних методів та моделі здійснення  інтергаційної  діяльності у 

туризмі. Умовами кластеризації при цьому є поєднання відповідних напрямів діяльності 

та бізнесових інтересів субєктів, курортно-рекреаційної, туристичної та інших 

суміжних галузей, громадських організацій, закладів з памяткоохоронної та музейної 

роботи, інших обєктів соціально-культурної сфери [1]. 

З метою координації дій при управлінні культури і туризму створено Запорізьку 

обласну науково- методичну раду з питань курортів та туризму. Її робота була 

спрямована на вирішення актуальних проблем курортно-туристичної галузі, подальший 

розвиток туристичної та екскурсійної діяльності на території області, забезпечення 

мешканців регіону і туристів якісними туристично-екскурсійними послугами, 

підвищення рівня професійної майстерності екскурсоводів, гідів-перекладачів, 

менеджерів з туризму. Райони та міста Запорізької області активно сприяють 

туристичному розвитку краю, розуміючи, що саме цей напрямок діяльності дозволить 

відкривати нові соціально-культурні об'єкти для туристів і, як результат, забезпечити 

створення нових робочих місць, призупинити виїзд молоді у місто тощо. На території 

області вперше за останні роки збільшилася кількість санаторно-курортних 

(оздоровчих) закладів тривалого перебування. У минулому оздоровчому сезоні їх 

кількість становила 209, що  на 23,7 %  більше ніж у 2005 році. Порівняно з попереднім 

оздоровчим сезоном кількість оздоровлених протягом тривалого часу збільшилася на 

35,4 %, кількість осіб, які відпочивали протягом одного-двох днів - на 74,7 % [2]. 

Розпочата робота зі створення регіональних ландшафтних парків місцевого 

значення "Приморський" загальною площею 2,4 тис. га та "Надбердянський степ"-

площею 1,5 тис. га на території Бердянського району. Проводиться робота зі створення 

та розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та 

загальнодержавного значення площеюблизько 1 тис. га.Законом України від 11.01.2005 

р. № 2305-ІУ "Про оголошення природних територій м.Бердянська Запорізької області 

курортом державного значення" м. Бердянську надано статус курорту державного 

значення [3]. 

В цілому стан розвитку сфери туризму та курортів у регіоні характеризується 

такими основними чинниками: недостатнім рівнем усвідомлення населенням та 

органами, що здійснюють регулювання у сфері туризму і діяльності курортів; 

відсутністю сформованих туристичних ресурсів та цілісної системи їх раціонального 

використання; відсутністю ефективної системи захисту прав та інтересів туристів, 
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гарантування безпечних умов на об'єктах туристичних відвідувань; відсутністю 

сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, регіональної інвестиційної політики 

у сфері туризму і діяльності курортів; руйнацією системи соціального туризму, 

практичною недоступністю туризму для малозабезпечених верств населення; 

недосконалістю організаційно-правових та економічних механізмів реалізації державної 

політики у сфері туризму; 

До основних позитивних чинників було віднесено: бачення концептуальних засад 

розвитку туризму і курортів, до втілення яких долучилися усі території Запорізької 

області; визначені пріоритетні напрями розвитку галузі, викладені у Програмі розвитку 

рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області; початок реалізації 

Заходів щодо розробки та упровадження інвестиційного проекту розвитку туризму і 

курортів у Запорізькій області. Головна проблема регіонального розвитку туризму– 

конфлікт між багатим потенціалом історико-культурних, природно-рекреаційних 

ресурсів та техногенним перевантаженням регіону, внаслідок якого ресурсний 

потенціал не може бути максимально використаний. Основна проблема в ефективності 

управління - розподіл координаційних функцій між багатьма управліннями: з питань 

фізичної культури, спорту та туризму облдержадміністрації, Державне управління 

екології та природних ресурсів Запорізької області, управління з питань охорони 

здоров'я; освіти і науки; культури тощо. Враховуючи той факт, що пріоритетними 

туристичними об'єктами регіону є комплекс пам'яток Національного заповідника 

"Хортиця", історико-археологічний заповідник "Кам'яна могила" та історико-

архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова", необхідно здійснити комплекс 

заходів щодо включення до внутрішніх туристичних маршрутів інших унікальних 

природно- ландшафтних, історичних, містобудівних, історико-архітектурних 

туристично привабливих об'єктів у районах та містах Запорізької області. З цією метою 

необхідно створити та поповнювати банк їх даних, що дозволить не лише суттєво 

змінити імідж області як промислового мегаполісу, але й надасть новий потужний 

поштовх соціально-економічному розвитку територій. Слід також враховувати суттєвий 

вплив на розвиток туризму в регіоні поширеного курортно-рекреаційного ареалу, 

зокрема, баз відпочинку в акваторії р. Дніпро (м. Запоріжжя, Запорізький район), 

унікального оздоровчого потенціалу узбережжя Азовського моря (м.  Бердянськ, 

Бердянський, Приморський, Приазовський та Якимівський райони).  

Завдання щодо розвитку туризму та курортів у регіоні передбачають якісно новий 

рівень співпраці влади та громадських організацій національних меншин. Її змістом є 

спроба використати набутий національно-культурними товариствами досвід щодо 

збереження та популяризації своєї духовної спадщини з метою розвитку курортно- 

туристичної інфраструктури регіону, прискорення інтеграційних процесів у 

європейську спільноту, залучення інвесторів з їх етнічних батьківщин. 

Створення туристичних об'єктів регіонального значення необхідно здійснювати 

паралельно із розвитком пріоритетних об'єктів загальнонаціонального значення та 

відтворенням пам'яток культури титульної нації. Ці ресурсні можливості 

етнонаціональної політики в регіоні дозволяють надати потужний імпульс розвитку 

внутрішнього туризму та започаткувати такий практично новий його напрямок – 

етнотуризм, який може стати візитною карткою саме Запорізького регіону. Одним із 

першочергових завдань є здійснення інвентаризації курортно-туристичної 

інфраструктури та складання єдиного реєстру з відомостями про матеріально-технічний 

стан об'єктів, розробка нових туристичних маршрутів, облаштування туристичних 

комплексів, об'єктів готельного бізнесу, під'їзних шляхів, пунктів громадського 

харчування [3]. 

З метою найбільш ефективного збільшення курортно-туристичного потенціалу 

територій необхідно розробити єдиний інвестиційний проект розвитку курортно -

туристичної інфраструктури регіону, що у свою чергу дасть можливість включити 
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об'єкти туризму до Генеральних планів розвитку територій та забезпечити залучення 

інвестицій у цю сферу. На сьогодні актуальною проблемою управлінської діяльності у 

сфері туризму і курортів у регіоні є здійснення моніторингу інфраструктури галузі та 

розробка перспективної оптимальної моделі її функціонування. Стратегічне планування 

у сфері туризму повинно базуватися на основі загальної Стратегії соціально-

економічного розвитку регіону [3]. 

Запорізька область хоча і є насамперед промисловим регіоном, але водночас 

володіє значними рекреаційними ресурсами; пам'ятками природи та історії, які 

створюють сприятливі умови для усіх видів масового відпочинку та туризму. 

Запорізький край представлений багатим культурним життям. Все це є реальним 

підґрунтям для успішного розвитку туризму в регіоні, що у свою чергу сприятиме: 

росту економіки; створенню нових робочих місць; розвитку соціальної інфраструктури 

територій; популяризації туризму як галузі; зміцненню міжнародних відносин; 

розширенню готельного та курортного бізнесу; створення сприятливих умобільшим 

можливостям для вивчення національно-культурної спадщини України, задоволення 

культурних потреб громадян України й іноземних туристів; створенню сприятливих 

умов для збільшення доходів сільського населення України завдяки розвитку сільського 

туризму, знайомству з красою і розмаїттям української культури; поліпшенню умов для 

відпочинку і оздоровлення малозабезпечених громадян України.  
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обл. – Запоріжжя, 2014.  –  516 с. 3. Марченко О. А. Трансформації та удосконалення регіональної структури 

туристичної галузі. – Херсон: Айлант, 2014. – 344 с. 

 

 

МАСЛОВА Наталія 

Кіровоградський відділ  

ГЕОКОНФЕСІЙНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ ПРОТЕСТАНТИЗМУ  

В  КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. в Кіровоградській області, як і в Україні в цілому, 

ознаменувався бурхливим відродженням релігійного життя, зростанням кількості та 

якісною диференціацією релігійних громад, поширенням нетрадиційних для регіону 

протестантських течій та швидким розгортанням їх інституційної мережі. Громади 

протестантів з‘являються в області в результаті активної просвітницько-релігійної та 

місіонерської діяльності, що активно ведеться в етнокультурному просторі з традиційним 

домінуванням православʼя.  

Історично протестантизм в регіоні з‘явився з першою хвилею німецьких колоністів. 

У 1786 р. в регіоні заснована німецька колонія Старий Данциг (нині с. Карлівка, а до 

лютого 2016 р. с. Крупське, Кіровоградського району), де діяла німецька кірха. Серед 

німецьких колоністів (близько 500 осіб) були лютерани, меноніти, євангелісти, баптисти, 

п‘ятидесятники. Громада лютеран існувала і в м. Єлисаветград, де у 1854 р. була 

побудована кірха Св. Марії. У 1867 р. в с. Карлівка та с. Любомирка виникли громади 

баптистів, а у 1870 р. в Єлисаветградському повіті вже діяло 11 таких громад. Не 

зважаючи на те, що з ХІХ ст. російський уряд проводив політику пригноблення лютеран, 

їх кількість з 1887 до 1911 р. тільки в м. Єлисаветград зросла в 4 рази (з 132 до 612 осіб). 

У 30-40-х рр. ХХ ст. кількість лютеран в регіоні істотно скоротилася в результаті 

колективізації, розкуркулення, голодомору. Відродження протестантизму розпочалося в 

кінці ХХ ст. У 1989 р. в області діяло 35 євангельських громад, членами яких були 

переважно українці (близько 80 %). У 1995 р. в рамках Німецького Відродження в Україні 

відновила діяльність громада лютеран у с. Крупське. У 1996 р. Кіровоградська, 

Олександрійська та Світловодська лютеранські громади разом нараховували 200–250 

членів (з 2000 членів таких громад в Україні) [1]. 


