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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Чернігів — одне з найстаріших міст України, що за

свою 1300�літню історію зберегло велику історико�
культурну спадщину, має значні природні та рекреаційні
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У статті проведено діагностику туристичного потенціалу Чернігова та визначено основні передумови роз^
витку туризму міста. Здійснено оцінку стану туристичних ресурсів міста та вибору найкращих стратегічних
напрямів розвитку, було використано бальну оцінку історико^культурних пам'яток Чернігова. На основі про^
веденого аналізу, встановлено основні проблеми, що гальмують розвиток туризму. Особливості туризму у місті
дозволили висвітлити не лише самі атракційні місця, але й недоліки у цій сфері. Дослідження проблемних
напрямів цієї сфери у Чернігові дозволило визначити нову стратегію розвитку міста, що передбачає поетапну
процедуру її реалізації. Аналіз причин зниження туристичної привабливості дозволив сформулювати основні
заходи щодо її поліпшення, а також, враховуючи результати дослідження, виділити пріоритетні напрями роз^
витку туризму Чернігова у довгостроковій перспективі.

The assets of Chernihiv region are considerable historical, cultural and nature^recreational potential, an important
transport hub where international roads and railroads converge, and Chernihiv is one of the oldest cities in Europe.
The article provides diagnostics of the tourist potential of Chernihiv. For this purpose, the estimation of historical and
cultural tourism resources of Chernigov had carried out with the help of a point^of^assessment approach. The analysis
of the point rating characterizes the cognitive value of the historical and cultural tourist resources of the city is higher
than the average level and can be used in developing the tourism strategy in Chernihiv, because such an assessment is
rather high. However, after analyzing the city's main attractions, it should be notice that most of them are in
unsatisfactory condition and need to restore.

The basic preconditions of tourism development are determined and the city tourism resources were assessed.
After investigating the resource supply of Chernihiv, we believe that the tourist potential of the city is quite significant,
but for the development of the tourism industry in Chernigov, real support and encouragement from local authorities
are need. A significant number of attractions in the city, historical, cultural and natural monuments are in poor condition,
have poor throughput, are difficult to actively use in tourism and require active promotion and branding, while the
unique and popular festivals in Chernihiv are abandoned and irregular. The features of tourism in the city allowed
highlighting not only the attractions of itself, but also the shortcomings in this area. Investigation of problem areas of
this sphere in Chernigov allowed defining a new strategy of city development, which provides a phased procedure for
its implementation. Analysis of the reasons for reducing tourism attractiveness allowed formulating the main measures
for its improvement, and, taking into account the results of the study, to highlight the priority directions of tourism
development in Chernihiv in the long^term perspective. After analyzing the tourist potential of Chernigov, we can
identify the priority directions of tourism development in Chernihiv as: cognitive tourism based on historical uniqueness
of development, event tourism, which involves organizing and conducting annually several events of national and
international levels, gastronomic tourism, for which Chernigov has the necessary resources and positive image, beer
tasting tourism, religious tourism as well as pilgrimage and active tourism.

Ключові слова: стратегія, туристичний потенціал, історико�культурні пам'ятки, пріоритетні напрями
розвитку туризму, атракція.
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ресурси. Проте маючи значний туристичний потенціал,
Чернігів мало користуються попитом як серед українців,
так і іноземних туристів. Причиною цього є наявність
багатьох проблем міста, у тому числі й недосконалістю
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управління туризмом міста та відсутність дієвої стра�
тегії розвитку туризму. Тому актуальними є наукові дос�
лідження, результати яких спрямовані на розробку та
впровадження практичних рекомендацій щодо вибору
ефективної стратегії розвитку туризму Чернігов.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням туристичної діяльності, пріоритетам

та стратегіям розвитку туризму присвячені роботи та�
ких вчених: М. Борущак [1], В. Геращенко [2], І. Зорін
[3], В. Квартальнов [3], В. Кифяк [4], О. Любіцева [5], М.
Мальська, В. Худо, В. Цибух [6], Т. Сокол [7] та інші.
Однак, незважаючи на наукову цінність і значущість
робіт, недостатнім є розкриття проблеми стратегічно�
го розвитку туристичної індустрії саме на регіонально�
му рівні. Це і обумовлює актуальність і важливість об�
раної теми дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз розвитку туризму у

Чернігові та формування стратегії розвитку міста на
основі аналізу туристичного потенціалу, дослідження
перспектив розвитку та проблем, що гальмують розви�
ток туристичної сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ СТАТТІ
Активом Чернігівської області є значний історико�

культурний та природно�рекреаційний потенціал,
близькість до столиці України та кордонів з іншими
країнами, що підкреслює транзитне значення регіону.
Чернігівська область — прикордонний регіон і має кор�
дон протяжністю 224 км із Білоруссю та 235 км — з Ро�
сією, що є сприятливим фактором для розвитку в'їзно�
го туризму з цих країн у тому числі.

Чернігів — важливий транспортний вузол, де схо�
дяться автомобільні дороги та залізниці як міжнарод�
ного, так і національного значення. Проблемою транс�
портного сполучення міста є те, що між Черніговом і
Києвом немає прямого залізничного сполучення. Більш
розвинений в Чернігові автобусний транспорт. Упро�
довж останніх років спостерігається тенденція до упо�
вільнення оновлення рухомого складу автотранспорту
та критично низький рівень оновлення рухомого скла�
ду електротранспорту. Транспортний комплекс міста
представлений міським електричним та автомобільним
транспортом. У транспортній галузі функціонують три
автотранспортних підприємства з перевезення вантажів,
три підприємства з пасажирських перевезень та вісім
приватних пасажирських перевізників. У межах міста
розташовані три автостанції, дві залізничні станції та
річковий порт [8].

Чернігів — одне із найдавніших міст Європи. За свою
древню історію Чернігів зберіг 96 пам'яток історії дер�
жавному обліку, 17 пам'яток монументального мистец�
тва, 272 пам'ятки археології (з них 234 — національно�
го значення), 67 пам'яток архітектури (28 національно�
го значення), найстаріша церква східної Європи (після
Софії Київської) та одна пам'ятка садово�паркового ми�

стецтва. Серед природних ресурсів Чернігова варто ви�
ділити Регіональний ландшафтний парк "Ялівщина",
лісопарк "Кордівка" [8].

Найголовнішою природною атракцією міста є його
водна артерія — річка Десна, відомий центр рибальства
та відпочинку на природі. В межах міста на узбережжі
річки знаходиться 3 розвинених міських пляжі, облаш�
тування яких відповідає сучасним вимогам безпеки. На
узбережжі річки декілька років проводився щорічний
гастрономічно�рибальський фестиваль "40 Ух", який
приваблював туристів з усіх куточків країни. На сьо�
годнішній день на узбережжі річки розташовується де�
кілька заміських готельно�ресторанних та котеджних
комплексів та баз активних видів відпочинку на воді,
річковий порт з послугами річкових прогулянок на ка�
тері та індивідуальній оренді човнів [9].

Під час оцінки історико�культурних туристичних
ресурсів міста Чернігова ми використали підхід бальної
оцінки науковців на чолі з Кравців B.C. [10]. Бальна сис�
тема оцінок на практиці застосовується досить широ�
ко. Особливо у тих випадках, коли досліджуване явище
не піддається точному виміру, але є потреба хоча б у при�
близній його оцінці, а також тоді, коли немає потреби в
точному вимірі явища [11].

Такий підхід полягає у групуванні історико�культур�
них ресурсів за типом та присвоєння їм балів від 1 до 5,
що характеризують час, необхідний для огляду таких
об'єктів. Необхідний час огляду визначають спеціалісти�
експерти. Чим більше часу необхідно для пізнання об�
'єкту, тим вища пізнавальна цінність, а це значить, що
вищий оціночний бал йому присвоюється. Використо�
вуючи бальних підхід, оцінимо головні історико�куль�
турні пам'ятки Чернігова в таблиці 1.

Таким чином, провівши бальну оцінку головних істо�
рико�культурних пам'яток Чернігова було отримано су�
марний бал 40 з 50 можливих, що характеризує пізна�
вальну цінність історико�культурних туристичних ре�
сурсів міста як вищу за середній рівень, що може і по�
винно використовуватися при та розробці стратегії роз�
витку туризму в місті Чернігові, адже така оцінка є до�
волі високою. Однак проаналізувавши головні пам'ят�
ки Чернігова можна зробити висновок, що більшість з
них знаходяться в незадовільному стані та потребують
відновлення/реконструкції/реставрації. Важливо за�
значити, що належний стан будівель і пам'яток не може
повністю забезпечити успішну експлуатацію в туризмі,
адже важливою складовою є промоція та брендинг ту�
ристичних атракцій [12].

Ще однією особливістю міста є його пивна історія,
тут розташовані приватні броварні, які виготовляють
ексклюзивне крафтове пиво, наприклад, Чернігівська
міська броварня "Bierwelle", яка має розвинену мережу
фірмових магазинів по Чернігову та Києву. Гігантом
пивоваріння в Чернігові є САН ІнБев Україна — украї�
нський підрозділ найбільшого світового пивоварного
концерну Anheuser�Busch InBev. До портфелю брендів
компанії входять 5 національних брендів: Чернігівське,
Рогань, Янтар, Жигулівське Оригінальне, Хмелевус

№ Назва Бал 
(1-5) № Назва Бал 

(1-5) 
1 Чернігівський Вал (Дитинець) 5 6 Історико-архітектурний комплекс 

«Болдині гори» 
4 

2 Троїцько-Іллінський монастир та 
Іллінська церква 

4 7 Спасо-Преображенський собор 5 

3 Антонієві печери 4 8 Борисоглібський собор 5 
4 Катерининська церква 3 9 Будинок Чернігівської полкової 

канцелярії (Будинок Мазепи) 
3 

5 
Курган «Гульбище» 4 10 Чернігівський літературно-

меморіальний музей-заповідник 
Михайла Коцюбинського 

3 

Максимально можливий бал по сумі 50 Сумарний бали 40 

Таблиця 1. Бальна оцінка головних історикоLкультурних пам'яток Чернігова

Джерело: побудовано авторами.
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(крафтове) і міжнародні бренди: Bud, Stella Artois,
Corona Extra, Staropramen, Beck's, Leffe, Hoegaarden,
Lowenbrau [9]. Усі ці пивні бренди є широко відомими
по всій Україні, а екскурсії на їх виробництво на заводі
та дегустації щорічно обслуговують до 70 тисяч туристів
зі всієї України. Враховуючи зростаючу популярність
гастрономічних, еногастрономічних [13] і пивних турів
розташування в Чернігові такого пивного гіганта є сут�
тєвою конкурентною перевагою регіону [14] та має знач�
ну перспективу розвитку та повинно бути відзначено
при розробці Стратегії розвитку туризму міста Черні�
гова та при позиціонуванні міста і створенні туристич�
ного бренду.

Однією зі складових атракційної привабливості
міста Чернігова є розвиток подієвого туризму, а саме
наявність ряду різнопланових фестивалей, ярмарок та
міських свят, які мають потенціал до залучення
більшої кількості туристів як внутрішніх так і інозем�
них.

Специфіка фестивальної діяльності полягає в тому,
що відвідувачі фестивалей почуваються залученими в
дійство, мають переважно більше яскравих емоцій у по�
рівнянні з відвіданням історико�культурних та при�
родніх пам'яток дестинації [15], тому проведення різно�
го роду фестивалів і свят і Чернігові значно підвищить
його конкурентоспроможність на ринку внутрішнього
та в'їзного туризму, позитивно впливатиме на розвиток
бренду міста Чернігова. Проте варто зазначити, що ко�
лись успішні і популярні фестивалі в Чернігові призу�
пинили свою діяльність або взагалі роками не прово�
дяться, що звісно, не на користь розвитку туризму міста.

До таких перспективних фестивалів, які не прово�
дяться відносяться:

1. Фестиваль активних та екстремальних видів відпо�
чинку "Енерджі фест".

2. Chernihiv Jazz Open.
3. Чернігівський мистецький фестиваль "40 Ух".
4. Фестиваль "Ульотний Чернігів".
5. Міжнародний фестиваль живої історії слов'яно�

скандинавської культури "Княжа брама" [9].
Проаналізувавши заходи подієвого туризму в Чер�

нігові, можна зробити висновок, що фестивальна
діяльність міста має великий потенціал, адже в місті про�
водяться або проводилися досить атрактивні свята та
фестивалі, які, однак, потребують якісної організації,
стабільності проведення, збільшення масштабів та за�
лучення додаткових коштів і проведення активної рек�
ламної діяльності подій у місті.

Дослідивши ресурсне забезпечення Чернігова, мож�
на зробити висновок, що туристичний потенціал міста
досить високий, проте варто зазначити, що для розвит�
ку галузі туризму в Чернігові надзвичайно потрібна ре�
альна підтримка і стимулювання від місцевої влади, адже
значна кількість атракцій міста, історико�культурних і
природніх пам'яток находиться в неналежному стані,
мають слабку пропускну здатність, їх важко активно
використовувати в туризмі та потребують активної про�
моції і брендингу, а унікальні та популярні фестивалі
Чернігова знаходяться в занедбаному стані та не орга�
нізовуються регулярно.

Згідно з результатами опитування мешканців 24 міст
України, проведеного соціологічною групою "Рейтинг"
у 2017 році Чернігів посів 20 місце у списку найкомфор�
тніших для проживання міст [8]. Зведений індекс обслу�
говування та послуг у місті для Чернігова склав 3,1 [9]
(5 — відмінно, 1 — жахливо). Можна стверджувати, що
така посередня оцінка порівняно є незадовільною та по�
винна стимулювати міську владу та суб'єкти туристич�
ного господарювання до підвищення якості послуг у
місті.

Таким чином проаналізувавши ресурсний потенці�
ал міста Чернігова, його туристичні потоки та їх струк�
туру, ми можемо зробити узагальнюючі висновки, що
місто має значний потенціал для розвитку туризму, про�
те використовує його не належною мірою. За даними
досліджень Департаменту культури і туризму, націо�
нальностей та релігій Чернігівської обласної державної
адміністрації індекс туристичної привабливості складає
4,01, індекс задоволеності туристичними послугами —
3,79 [8], що досить високими показниками з можливі�
стю до розвитку.

Розвиток туризму в місті залежить від багатьох
чинників, які мають як позитивний так і негативний
вплив на туристичну галузь усього міста. Причин, які
перешкоджають розвитку туризму в Чернігові, існує
велика кількість. Основними з них є несприятлива
державна політика, недоліки у прийнятій стратегії
розвитку туризму Чернігова, нерозвиненість турис�
тичної інфраструктури та низький рівень матеріаль�
ної бази.

Туристична інфраструктура — це один із основних
елементів, що може характеризувати рівень розвитку
туристичної галузі регіону. У таблиці 2 представлені
основні проблеми туристичної інфраструктури міста
Чернігова на та можливі шляхи їх вирішення, які повин�
на передбачити нова стратегія розвитку туризму.

Проблеми туристичної інфраструктури м. Чернігова Шляхи вирішення проблеми туристичної інфраструктури м. Чернігова
- відсутні місця для тимчасової зупинки та відпочинку 
туристичних груп і неорганізованих туристів, по типу 
кемпінгу, які були б обладнані критими майданчиками, 
туалетами, урнами для сміття, за виключенням автошляхів 
державного значення; 
- більшість туристичних об’єктів міста потребують 
вдосконалення своєї інфраструктури, зокрема будівництва 
нових сучасних туалетів, які б відповідали європейському 
рівню, встановлення додаткових дорожніх вказівників, 
сміттєвих урн тощо. Необхідно передбачити спеціально 
облаштовані місця продажу рекламної та сувенірної 
продукції у центральній частині міста та в районі 
залізничного вокзалу та автобусних станцій; 
- недостатня кількість у місті спеціалістів в галузі туризму, 
як результат некваліфіковане виконання поставлених 
завдань; 
- відсутність достовірних статистичних даних щодо 
відвідання туристичних об’єктів міста, за допомогою яких 
можна було б реально проаналізувати стан туризму в 
Чернігові, виявити слабкі сторони та загрози, 
спрогнозувати його подальший розвиток 

- активізувати роботу щодо пошуку інвесторів, та залучення інших джерел 
фінансування; 
- створити ефективну мережу туристично-інформаційних центрів і пунктів; 
- посилити рекламно-інформаційну діяльність, зокрема передбачити випуск 
інформаційно-довідкової продукції саме туристичного спрямування. Ця 
продукція має безкоштовно розповсюджуватись як в ТІЦ, так і в закладах 
розміщення; 
- з метою популяризації туристичних об’єктів та маршрутів більш тісно 
співпрацювати з друкованими та інтернет-виданнями туристичного 
спрямування; 
- продовжити розроблення системи дорожніх знаків та інформаційних панно, 
що інформують про туристичні маршрути і об’єкти (бажано декількома 
мовами), та встановлення їх на автошляхах міста та області; 
- представники туристичної галузі міста повинні постійно проводити та 
приймати участь в інформаційно-рекламних та виставкових туристичних 
заходах; 
- рекомендувати готелям пройти добровільну стандартизацію. Деякі готелі 
своїм номерним фондом та інфраструктурою не відповідають міжнародним 
вимогам щодо кількості зірок, яку вони самі собі присвоїли; 
- передбачити в місті ефективну кадрову вертикаль для реалізації державної 
політики в галузі туризму; 
- відділам та управлінням культури і туризму райдержадміністрацій та міських 
рад ініціювати передбачення коштів у районних та міських бюджетах на 
розвиток туризму 

Таблиця 2. Проблеми туристичної інфраструктури м. Чернігова та шляхи їх вирішення

Джерело: складено на основі [15].
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Економiка та держава № 1/201998

Проаналізувавши причини
зниження показників розвитку
туристичної галузі Чернігівської
області та міста Чернігова, ми
сформулювали основні не�
обхідні передумови розвитку ту�
ристичної індустрії регіону (рис.
1).

Основними проблемними пи�
таннями, на вирішення яких
спрямовується розробка стра�
тегії розвитку туризму в місті
Чернігові, є такі:

1. Відсутність у Чернігова
іміджу цікавого, сучасного, ту�
ристично�привабливого міста.

2. Недостатня розвиненість
транспортної і туристичної
інфраструктури міста та відпов�
ідних послуг.

3. Низький рівень викорис�
тання туристичного потенціалу
території у сфері пізнавального
туризму на основі культурної
багатоманітності та історичної
унікальності.

4. Відсутність у Чернігові ту�
ристично�привабливих загаль�
новідомих подій і заходів націо�
нального та міжнародного рівня,
які проводяться на регулярній основі.

5. Невикористання промислового комплексу міста
для розвитку інноваційних напрямів туризму, зокрема,
пивного туризму.

Таким чином, проаналізувавши туристичний потен�
ціал Чернігова, можна виділити пріоритетні, на нашу
думку, напрями розвитку туризму Чернігова у довгост�
роковій перспективі:

— пізнавальний туризм, основою якого є історична
унікальність розвитку, етнокультурна багатоманітність
міста та велика кількість історико�культурних пам'яток
національного та світового значення;

— подієвий туризм, що передбачає організацію та
проведення щорічно кількох заходів національного і
міжнародного рівнів розважального, гастрономічного,
спортивного спрямування;

— гастрономічний туризм, для якого в Чернігові є
необхідні ресурси та позитивний імідж, адже протягом
декількох років тут проводилися успішні та популярні
гастрономічні фестивалі, одним з яких був фестиваль
"40 Ух", який був унікальним поєднанням змагання з
приготування рибної юшки та спортивної риболовлі;

— пивний дегустаційний туризм, орієнтований на
ефективне використання специфічного промислового
потенціалу Чернігова та іміджу "пивної столиці Украї�
ни", що може стати елементом вдалого позиціонування
Чернігова в Україні;

— релігійний туризм та паломництво, яке б перед�
бачало затримку туристів та паломників у Чернігові дов�
ше одного дня, відвідання відомих та маловідомих куль�
тових споруд та місць, а також популяризація релігій�
них турів Чернігівською областю з початковою і кінце�
вою точкою в обласному центрі;

— активний туризм, для розвитку якого в Чернігові
є потужний ресурс — річка Десна, яка дає можливості
для активних водних видів спорту та відпочинку, рибо�
ловлі, розвитку баз відпочинку та готельних комплексів
на її узбережжі, а також та проведення фестивалів та
міських свят.

ВИСНОВКИ
Дослідивши туристичний потенціал Чернігова та

проаналізувавши проблеми, що гальмують розвиток
туризму в місті, можна визначити потенційно перспек�

тивні напрями розвитку туризму, як�от: пізнавальний,
релігійний, подієвий, гастрономічний, пивний та актив�
ний види туризму. Шляхом розробки та реалізації дієвої
та якісної стратегії розвитку туризму в місті Чернігові
можливо доповнити асоціативний ряд потенційного ту�
риста з "Древній Чернігів�церкви" на "активний відпо�
чинок — рекреація — природа — історичні пам'ятки". В
комплексі Стратегія розвитку туризму міста Чернігова
повинна грунтуватися на наявному потенціалі та мож�
ливостях, сильних і слабких сторонах міста, максималь�
но використовуючи перші, і усуваючи останні. При роз�
робці стратегії у подальшому необхідно зосередитись
на покращенні туристичної інфраструктури та розвит�
ку рекреаційного, активного, паломницького, гастроно�
мічного видів туризму шляхом залучення інвестицій для
реконструкції існуючих та будівництва нових готелів,
баз відпочинку, санаторіїв, котеджних містечок,
кемпінгів, заснування і розвиток існуючих історичних,
музичних та гастрономічних фестивалів, які були б "род�
зинкою" Чернігова та асоціювалися у туристів саме з цим
містом.
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