
SWorld – 15-17 December 2015 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2015 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2015 

Туризм і рекреація 

УДК  910.4:796.5 (437.6) 

Михальчук Ю. І., Лажнік В. Й. 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У СЛОВАЧЧИНІ 

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки,  

Луцьк, пр. Волі, 13, 43000  

Mykhalchuk Y. I., Lazhnik W. J. 

HISTORY OF SLOVAKIA TOURISM DEVELOPMENT 

Lesya Ukrainka Eastern European National University,  

Lutsk, Voli Av., 13, 43000 

 

Анотація. Розглядаються історичні особливості розвитку туризму у 

Словаччині. Досліджується історія становлення туризму в Татрах та 

особливості розвитку словацьких бальнеологічних курортів за часів 

перебування території країни у складі Австро-Угорщини. Характеризується 

словацька туристична галузь у міжвоєнний період. Визначаються особливості 

розвитку туризму у Словаччині за часів  правління комуністичного режиму в 

Чехословаччині. Досліджуються проблеми туристичної галузі Словаччини у 

1990-х – на початку 2000-х років. Було визначено, що через брак фінансування 

рекламних кампаній Словаччина поступалася за популярністю серед туристів 

іншим країнам Вишеградської четвірки. Розглядаються особливості розвитку 

внутрішнього та виїзного туризму в Словаччині на сучасному етапі. 
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Abstract. The historical features of Slovakia tourism industry development are 

reviewed. The establishment of Slovak tourism in the Tatra Mountains and features of 

Slovak spa resorts during the Austro-Hungarian period are studied. Slovak tourism 

industry in the interwar period is characterized. The features of tourism development 

in Slovakia during the reign of the communist regime in Czechoslovakia are 

sdentified. The problems of the tourism industry in Slovakia in the 1990s - early 



2000s are reviewed. It was determined that due to the lack of funding campaigns 

Slovakia inferiored to other countries of the Visegrad Four in popularity among 

tourists. The features of domestic and outbound tourism development in today’s 

Slovakia are defined. 
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Вступ.  

Індустрія туризму є досить молодою галуззю господарства, але насправді 

туризмом люди займалися з давніх часів: подорожі з метою торгівлі, завоювань, 

поширення релігійних учень, пізнавальні подорожі та екскурсії, поїздки за 

місто міських жителів і поїздки в міста сільських жителів, оздоровчі подорожі, 

які урізноманітнювали життя людей.  

Широкомасштабні відносини України з країнами Центрально-Східної 

Європи є важливими для розуміння процесів організації різних галузей 

господарства, в тому числі й туризму, відповідно до європейських стандартів. 

Наша держава використовує досвід країн-сусідів, зокрема Словаччини, тому 

розгляд історичних аспектів розвитку індустрії туризму цієї держави дає змогу 

визначити спільні та відмінні риси становлення туристичної галузі України та 

Словаччини. 

Огляд літератури.  

Дослідженням різних аспектів розвитку туризму в Словаччині присвячені 

праці Я. Кучерової [3], А. Кізки [2], Л. Алушицової [1], С. Ожеми [4] та ін. У 

своїх роботах вони розглядають сучасний стан розвитку туризму в країні, в 

тому числі, деякі історичні передумови розвитку туристичної індустрії 

Словаччини. Однак історія розвитку туризму в Словаччині фактично 

нерозглянута у вітчизняній науці. Це зумовлює необхідність її глибокого 

дослідження, оскільки ретроспективний аналіз дає змогу  виявити спільні риси 

розвитку туризму Словаччини та України. 

Основний текст 

Туризм у тому вигляді, в якому він існує сьогодні, у Словаччині почав 

розвиватися в середині XIX ст., коли мандрівники почали відвідувати Татри. 



Цьому сприяло будівництво залізничної лінії Богумін−Кошице у 1870−1871 рр. 

Під впливом початкового інтересу, в Татрах у 1873 р. виникли перші 

туристичні асоціації (об’єднання «Карпатський туризм» та інші), які ставили за 

мету створення певних стандартів поведінки для туристів у Татрах. У кінці  

XIX ст. були побудовані перші об’єкти для проживання та харчування 

відвідувачів цього регіону Словаччини.  Розвиток транспортного сполучення у 

Татрах викликав зростання інтересу до туристичної діяльності в навколишніх 

горах, особливо в Низьких Татрах, у яких також до кінця століття створюється 

транспортна інфраструктура.  

На початку XX ст. значно підвищилася значимість словацьких 

бальнеологічних курортів. Згідно з найдавнішими письмовими згадками, 

початок курортного лікування поблизу деяких термальних джерел на території 

Словаччини припадає на кінець IV – початок V ст. Це були тимчасові курортні 

об’єкти, невеликі плавальні басейни, вириті ями, або ж дерев’яні ванни й чани, 

наповнені гарячою водою. Люди купалися й лікувалися просто неба, без 

захисту від дощу й негоди.  Починаючи з XII ст., словацькі води з мінеральних 

джерел використовувалися в лікуванні різних недуг цілителями й знахарями, в 

тому числі, й особистими лікарями угорських королів. Коли на зміну 

Середньовіччю прийшла епоха Ренесансу, то лікування на водах у Словаччині 

було поставлене на потік. Саме тоді настав період розквіту таких курортів 

Словаччини як Пієштяни, Бойніце, Штрбске Плесо, Бардейовське Купеле та 

інші. Згодом виникли такі курорти як Татранська Ломніца, Татранська Полянка, 

Дольни Семаківці, Вишнє Хаги та ін. [2]. 

Перша світова війна призупинила розвиток туризму у Словаччині. Він 

активізувався з 1918 р. після створення Чехословаччини. На цьому фоні на 

початку 1920-х рр. значно зменшилося число відвідувачів з Угорщини, яка була 

одним із оплотів Австро-Угорської  імперії. Тому минуло кілька років, перш 

ніж гості з Угорщини знову почали здійснювати масові візити до Словаччини. 

Кількість туристів неухильно зростала: з 270 тис. внутрішніх і 45 тис. 

іноземних туристів у 1926 р. до 546 тис. внутрішніх і 82 тис. іноземних туристів 



у 1936 р. Подальші зміни у структурі та обсязі туристичних потоків у 

Словаччині принесли політичні зміни після 1939 р. і Другої світової війни. 

Після встановлення комуністичного режиму в 1948 р., туристи із країн 

Заходу практично не відвідували Чехословаччину, що заподіяло матеріальний 

збиток індустрії туризму країни. З кінця 1940-х рр. туризм контролювався 

комуністичним режимом ідеологічно, політично та економічно, а в туристичну 

індустрію Словаччини не вкладалося достатньо коштів (за винятком регіону 

Високих Татр). З іншого боку, оскільки більшість чехословацьких громадян не 

мали права виїзду за кордон (особливо на Захід), режим повинен був 

забезпечити індустрію відпочинку для населення у своїй країні: у 1989 р. (на 

момент «Оксамитової революції») у Чехословаччині діяли 988 житлових 

приміщень (389 готелів, 17 мотелів, 200 гуртожитків, 82 кемпінги, 130 

котеджних таборів та інших) зі 145 822 місцями у Словаччині. Велика кількість 

рекреаційних об’єктів була доручена громадським організаціям, заводам і 

підприємствам, які почали розвивати організовані туристичні поїздки [5]. 

Після падіння комуністичного режиму в 1989 році та поділу 

Чехословаччини у 1993 р., туризм у Словаччині почав адаптуватися до умов 

ринкової економіки. Державні об’єкти були поступово приватизовані і 

розпочалося будівництво нових готелів, у тому числі, за допомогою іноземного 

капіталу.  

Після «оксамитової» революції 1989 р. кількість туристів, що відвідали 

Словаччину, досягла 32,7 млн. чоловік, що на 250 % більше, ніж у 1993 р. 

Зростання кількості іноземних туристів було викликане політичними змінами в 

країні [3]. Багато туристів, переважно  із західноєвропейських держав, хотіли 

відвідати колишню соціалістичну країну, але рівень якості турпослуг 

Словаччини не відповідав їхнім потребам. Це стало причиною зменшення 

кількості іноземних відвідувачів. І хоча протягом останнього десятиліття 

спостерігається поступове збільшення кількості закордонних туристів, але досі 

показник 1989 р. не було досягнуто.  



Вплив туризму на економіку держави знаходить своє відображення 

насамперед у показниках доходів від туризму. З 1994 р. цей показник 

зменшувався в середньому на 7 % на рік. Серед інших країн Центрально-

Східної Європи  Словаччина мала найменші доходи від туризму й була єдиною 

країною з негативною динамікою туристських доходів. Цей спад був 

викликаний переважно тим фактом, що Словаччина – єдина держава в 

Центральній Європі, яка не мала і не має чітко виробленої централізованої 

туристської політики. Дотепер Словаччина є незвіданим туристичним регіоном 

для багатьох потенційних туристів, незважаючи на існування Національного 

агентства з туризму, яке несе відповідальність за просування турпродукту 

Словаччини на світовий ринок. Це обумовлено передусім браком фінансування. 

У кінці 1990-х рр. витрати держави на рекламно-інформаційне забезпечення 

туризму були набагато менші, ніж у інших країнах Центральної Європи 

(Словаччина – 0,86 млн. дол. США, Угорщина – 13,4 млн., Польща – 14,4 млн., 

Чехія – 3,5 млн. дол. США) [1]. 

Число іноземних туристів зросло внаслідок того, що 1 травня 2004 р. 

Словаччина стала членом ЄС й поступово покращувала якість свого 

національного турпродукту. Були створені десятки нових туристичних агентств  

і кількість туристів з-за кордону значно збільшилися. Структура відвідувачів не 

зазнала значних змін. Основними цільовими групами Словаччини на 

міжнародному туристському ринку є туристи із сусідніх країн (Чехії, 

Німеччини, Угорщини, Польщі, Австрії), а останнім часом – з Італії та 

Великобританії. 

Незважаючи на стабільне зростання кількості прибуттів до країни  й високі 

темпи зростання доходів від туризму, Словаччина на порядок поступається 

країнам-сусідам зі схожими туристсько-рекреаційними  ресурсами – Чехії та 

Угорщині. Саме тому позитивним моментом для країни стало координоване 

просування турпродукту в рамках співпраці центральноєвропейських держав 

Вишеградської четвірки на світовий ринок за допомогою спільної ініціативи 



національних туристичних інститутів Словаччини, Польщі, Чехії та Угорщини. 

Ця ініціатива була названа «Європейський квартет – одна мелодія» [4]. 

Пасивний туризм (поїздки за кордон словаками) також збільшився – у 

1990-х рр. словаки подорожували переважно в сусідні країни й Хорватію, а з 

кінця 1990-х рр. закордонні напрямки поїздок словаків перейшли на найбільші 

світові туристичні напрямки (Єгипет, Франція, Індонезія і т. д.). У 2006 р. 

кількість виїжджаючих зі Словаччини туристів досягла 22,7 млн. осіб, що в 3 

рази більшою аналогічного показника у 2003 р. На сучасному етапі виїзний 

туризм у країні характеризується порівняно стабільним зростанням.  

Висновок.  

Історичний аналіз особливостей розвитку туризму в Словаччині показав, 

що з XIX ст. ця галузь почала розвиватися завдяки наявності в країні значних 

бальнеологічних і рекреаційних ресурсів. Встановлено, що на сучасному етапі 

Словаччина виділяється серед країн Центрально-Східної Європи як один із 

центрів міжнародного туризму. 
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