
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА  
РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

Анотація. У статті розкрито суть інноваційної складової розвитку геологіч-
ного туризму. Виділено головні маркетингові функції, необхідні для успішного 
просування туристичного продукту. Проаналізовано рекреаційні заняття тер-
ренкур та геокешинг, які ефективно доповнюють геологічний туризм.

Ключові слова: інновації в туризмі, геологічний туризм, терренкур, гео-
кешинг, геотрейл.

Постановка проблеми. Нині, за даними Всесвітньої туристичної 
організації, для понад сорока держав світу туризм є основним джерелом 
наповнення бюджету, а для близько 70 країн – однією з трьох основних 
статей. Для подолання певних кризових явищ у сфері туризму в Укра-
їні необхідне удосконалення державної політики у цій сфері, визна-
чення пріоритетів і принципів її реалізації, повноважень і компетенції 
суб’єктів туристичної діяльності, впровадження ефективних організа-
ційно-правових, економічних, інформаційних механізмів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема інноваційних про-
цесів та інноваційних продуктів у такій галузі економіки, як туризм, 
розкрита в працях українських та зарубіжних вчених: В.С. Новико-
ва, [4], Н.Н. Малахова, Д.С. Ушакова, В.А. Слєпокурова [5], А.С. Мол-
чанова, М.А. Ізотова, А.М. Клеймьонова.

Мета. Розкрити суть інноваційної складової розвитку геологічно-
го туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для успішного розви-
тку туризму необхідні три головні маркетингові функції: налаго-
дження контактів зі споживачами, розвиток та контроль.

Налагодження контактів – переконання потенційних клієнтів у 
тому, що запропоноване місце відпочинку та наявні там служби 
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сервісу, пам’ятки і очікувані вигоди повністю відповідають тому, що 
вони бажають отримати.

Розвиток – проектування нововведень, які зможуть забезпечити 
нові можливості для збуту туристичного продукту.

Контроль – аналіз результатів діяльності щодо просування послуг 
на ринок і перевірка того, наскільки ці результати відображають 
повне і успішне використання можливостей сфери туризму.

Саме проектування і просування нововведень у такій сфері, як 
туризм, має бути явищем перманентним. Сам по собі туризм дина-
мічний, а інноваційні процеси та продукти в готельному господарстві, 
в закладах харчування, в екскурсійній діяльності та інших сферах 
послуг, необхідних туристам, спрямовані на зацікавленість потен-
ційного туриста. 

Геотуризм в Україні є інноваційним. Новий напрямок в туризмі, 
такий як геологічний, спроможні організувати досвідчені геологи 
та люди, які займаються геологічними польовими роботами. Дола-
ючи розроблені геотрейли всі зацікавлені можуть перейняти досвід, 
знання професіоналів і побачити унікальні об’єкти, які недоступні 
простому туристу. Земля багата на численні пейзажі рідкісної гео-
логічної краси, які можна досліджувати. «Мовчазні» раритети вічної 
еволюції Землі є свідченнями неперевершеної сили і творчості при-
роди, які відображені в незвичайних чергуваннях рельєфу поверхні 
і гірських порід, а також в красі геологічних явищ. 

Беззаперечно, геологічний туризм виконує в першу чергу соці-
ально-культурну групу функцій рекреації. Тобто, у всіх бажаючих 
є можливість дізнатися про процеси, що відбуваються на нашій 
планеті, побачити геологічні пам’ятки, ознайомитися з історією 
Землі, а також відчути себе геологом, дослідником земних надр. 
Маршрути розроблені таким чином, щоб турист зміг дослідити ціка-
ві геологічні об’єкти з їх історією, неповторну флору і фауну певно-
го регіону, пам’ятники історії та культури. Геотрейлери у гірських 
масивах особливі, оскільки турист може спостерігати унікальність 
висотної зональності – зміну рослинності, ґрунтів, клімату тощо. В 
залежності від складності маршруту і особливостей гірського ланд-
шафту такий вид туризму є активним, а інколи й екстремальним. 
Він вимагає додаткових знань, умінь та навичок, а також інструк-
тажу від досвідчених гідів.

Така група функцій рекреації, як медико-біологічна, другорядна 
в геологічному туризмі, але для здоров’я туристів, для відновлення 
сил є важливою. Таке рекреаційне заняття, як терренкур, нероз-
ривно пов’язане з геологічним туризмом. Його можна розглядати як 
метод лікування та оздоровлення організму. Під час пішого долання 
геотрейлеру загартовується організм, м’язи отримують навантажен-
ня, дихання стає глибшим, активно тренується серце, посилюється 
обмін речовин. Тобто, основні процеси в організмі стають активними. 
Позитивно впливають на організм людини «розвантаження» очей, 
адже змінюється концентрація зору на об’єктах природи на різній 
відстані, споглядання природних кольорів, дихання чистим повітрям, 
насиченим корисними фітонцидами рослин.
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Це може бути плавний, але затяжний підйом мальовничою міс-
цевістю або енергічний підйом по скелях. А додаткове спорядження, 
таке як трекінгові палиці чи рюкзак, додатково тренують м’язи. 
Перебування в групі туристів-однодумців підвищує настрій, як пере-
конують психологи.

Щодо рекреаційних потреб, то геологічний туризм необхідний 
людям, які перебувають за робочим столом близько сорока годин 
на тиждень. Дуже важливо, щоб рекреаційні потреби були усвідом-
леними. Серед багатьох людей домінує уявлення про власні рекре-
аційні потреби як про стан, максимально наближений до абсолютно-
го спокою. Такий екстенсивний підхід – пережиток минулого. Тоді 
фізично виснажена людина для відновлення життєвих сил справ ді 
потребувала великої кількості калорійної їжі і відпочинку (пере-
важно сну).

Незнання власних рекреаційних потреб, невміння відпочивати 
«по-новому» призводять до загострення специфічних захворювань, 
пов’язаних з порушенням природної рівноваги між витратами жит-
тєвих сил та їх відновленням [1].

Такий вид рекреаційного заняття, як геокешинг, в межах гео-
логічного туризму буде цікавий активним людям. Це своєрідна гра, 
суть якої полягає в тому, що одні гравці ховають «скарби», або 
«кеші», за допомогою GPS визначають їх географічні координати та 
повідомляють про них в Інтернеті. Інші – використовують ці орієн-
тири та свої GPS-прийоми для пошуку захованого. Найчастіше 
«кеші» розташовані в привабливих місцях, які мають природне, іс-
торичне, культурне, географічне розмаїття. Такий вид занять може 
бути використаний з навчальною метою для студентів геологічних і 
географічних спеціальностей. 

Вибираючи місця з геологічними особливостями, знайомлячись з 
геоморфологічними характеристиками, причинами, що створили їх, 
насолоджуючись їх колоритом, турист відновлює духовні, фізичні і 
психічні сили. Природні ландшафти, давні і сучасні місця видобутку 
корисних копалин з їх особливою науковою та естетичною цінністю 
виконують  як естетично-пізнавальну, так і оздоровчо-фізичну функції.

Висновки. Такий інноваційний вид туризму нині активно розви-
вається і в світі, і в Україні. Це досить ефективний в сенсі бізнесу 
напрямок. Україна багата цікавими і унікальними геологічними 
об’єктами, тому цей туризм привабливий школярам, студентам, 
представникам наукових кіл і сфери бізнесу. В поєднанні з іншими 
інноваційними рекреаційними заняттями геологічний туризм мати-
ме не лише пізнавальний, а й розважальний вид дозвілля. 
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Инновационная составляющая развития  
геологического туризма

Аннотация. В статье раскрыта суть инновационной составляющей развития 
геологического туризма. Выделены главные маркетинговые функции, необходимые 
для успешного продвижения туристского продукта. Проанализированы 
рекреационные занятия терренкур и геокешинг, которые эффективно дополня-
ют геологический туризм. Для преодоления некоторых кризисных явлений в 
сфере туризма в Украине необходимо усовершенствование государственной по-
литики в этой сфере, приоритетов и принципов ее реализации, полномочий и 
компетенции субъектов туристической деятельности, внедрение эффективных 
организационно-правовых, экономических, информационных механизмов. Имен-
но проектирование и внедрение новшеств в такой сфере, как туризм, должно 
быть явлением перманентным. Сам по себе туризм динамичный, а инновационные 
процессы и продукты в гостиничном хозяйстве, в заведениях питания, в 
экскурсионной деятельности и других необходимых сферах услуг ориентированы 
на привлечение потенциального туриста.

Геотуризм – инновационный в Украине. Геологический туризм смогут ор-
ганизовать опытные геологи и люди, которые занимаются геологическими 
полевыми работами. Преодолевая разработанные геотрейлы, все заинтересо-
ванные могут перенять опыт, знания профессионалов и увидеть уникальные 
объекты, которые недоступны обычному туристу. Такой инновационный вид 
туризма нынче активно развивается и в мире, и в Украине. Это достаточно 
эффективное, как вид бизнеса, направление. Украина богата интересными и 
уникальными геологическими объектами, поэтому этот туризм привлекательный 
школьникам, студентам, представителям научных кругов и сферы бизнеса. В 
сочетании с другими инновационными рекреационными занятиями геологи-
ческий туризм будет иметь не только познавательный, но и развлекательный 
вид отдыха.

Ключевые слова: инновации в туризме, геологический туризм, терренкур, 
геокешинг, геотрейл.
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Innovative composition of development of geological tourism

Abstract. The article reveals the essence of the innovative component of the 
development of geological tourism. The main marketing functions necessary for 
the successful promotion of the tourist product are highlighted. The recreational 
activities of terrenkur and geocaching, which fully complement geological tourism 
are analyzed. In order to overcome certain crisis phenomena in the field of tourism 
in Ukraine, it is necessary to improve the state policy in this area, priorities and 
principles of its realization, powers and competence of the subjects of tourism 
activity, introduction of effective organizational, legal, economic, information 
mechanisms. It is the design and promotion of innovations in such a sphere as 
tourism should be a permanent phenomenon. By itself, tourism is dynamic, and 
innovative processes and products in the hotel industry, catering establishments, 
excursions and other services needed by tourists are designed to attract a potential 
tourist.

Geotourism itself is innovative in Ukraine. The new direction in tourism, such 
as geological tourism, is able to organize experienced geologists and people engaged 
in geological field work. By mastering the developed geotours, all those interested 
can take over the experience, knowledge of professionals and see unique objects 
that are not available to ordinary tourists. Such an innovative kind of tourism as 
an innovative today is actively developing in the world and in Ukraine. This is 
quite effective in terms of business direction. Ukraine is rich in interesting and 
unique geological objects, therefore this tourism is interesting for schoolchildren, 
students, representatives of scientific circles and business. In combination with 
other innovative recreational activities, geological tourism will be not only cognitive, 
but also entertaining.

Keywords: tourism innovations, geological tourism, health resort, geocaching, 
geotrain.
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